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· Sosialpolitisk plan 2016 – 2019 ble vedtatt i Midtre Namdal samkommunestyre 17.06.2016 med følgende innspill: 
Kapittel 5:  
Ungdom under 25 år:  

- Flere samarbeidspartnere tas inn i hht innspill 
- Mer beskrivelser av forebyggende samarbeid mellom NAV og ungdomsLOS 

Lavinntektsfamilier: 
- Flere forebyggende tiltak herunder samarbeidsparter tas inn 

Tiltaksoversikten: 
- Grundigere beskrivelser av tiltaksapparatet og at dette er tilbud til innbyggere med særskilte behov som 

etterspør sysselsettingstilbud 
Kapittel 6:  
Nytt punkt: Planen forplikter NAV Midtre Namdal til å utarbeide en egen handlingsdel (en Samhandlingsplan), som 
beskriver hvordan det skal samarbeides fremover, både på systemnivå og på brukernivå.  
 
· Denne planen inneholder kommunale mål og strategier. Disse revideres årlig og vil medføre endringer iht prioriteringer 
og tiltak. 
 

Utgitt september 2016 

Trykk: Designtrykk as, Namsos 
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Sammendrag  
Sosialpolitisk plan (SPL) for Midtre Namdal Samkommune NAV 2016 – 2019 er en rullering av 

tilsvarende plan for 2011 – 2014. SPL framstår i tre deler: 1) bakgrunn og mandat, overordnede 

føringer, organisering av NAV Midtre Namdal, samt oversikt over NAV sine kommunale og statlige 

tjenester, 2) statistikk og faktaopplysninger i MNS, 3) nasjonale mål og strategier, lokale prioriteringer, 

herunder lokale målsettinger, prioriterte grupper og tiltak.   

 Befolkningsutviklingen i Midtre Namdal Samkommune (MNS) har vært stabil og svakt positiv fra 2005 

– 2016.  Utdanningsnivået blant innbyggerne i Midtre Namdal Samkommune har endret seg og flere 

velger å fullføre utdanning på universitets- og høgskolenivå.  

I perioden fra 2010 til 2015 er det stadig færre som fullfører videregående utdanning. Antallet som 

fullfører, men som ikke oppnår grunnlag for vitnemål, er økende, og er en mer voksende gruppe enn 

gruppen «sluttere/dropouts». 

Arbeidsmarkedssituasjonen viser et økende behov for personer med bestått videregående utdanning. 

Etterspørselen etter fagarbeidere vil øke. Behovet for flere med utdanning innen helse- og 

omsorgsyrker, innen fiskeoppdrett og havbruk, samt innen automatisering og IKT vil også øke. 

De største brukergruppene til NAV MNS i 2015 er i alderen 25 – 44 år. NAV MNS har flest 

sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 44 år. Aldersgruppen som har hatt størst økning siden 2013 er 18 

– 24 år.  

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom, og siden 

2011 har NAV Midtre Namdal kun hatt deltakere fra Namsos og Overhalla.  

Fra 2010 – 2015 har Namsos hatt størst økning i antall helt arbeidsledige og Overhalla har hatt størst 

økning i antall personer med nedsatt arbeidsevne.  

Midtre Namdal Samkommune har hatt en økning av innbyggere med innvandrerbakgrunn i perioden 

2010 – 2016. De neste to årene vil kommunene bosette 90 flyktninger pr år. Til sammen utgjorde 

gruppen innvandrere om lag 1 400 personer i 2015 i MNS. Innvandrerbefolkningen er mer utsatt for å 

falle ut av/ikke komme inn i arbeidslivet i økonomiske nedgangstider.  

 I hele MNS er gruppen som har lavere inntekt enn gjennomsnittsinntekten i Norge økende. Antall 

personer med gjeldsbyrde i MNS har økt siden 2013.  

Antallet personer som av ulike årsaker befinner seg utenfor skole og ordinært arbeidsliv er i planen 

omtalt som personer i «utenforskap». Dette er personer/familier/grupper som befinner seg utenfor 

arbeidsliv, skole og/eller sosialt liv i samfunnet på grunn av psykiske helseproblemer, rus- og 

alkoholproblemer, ensomhet (innestenging), lav inntekt/fattigdom eller generelt mangelfull 

integrering. For å forebygge og unngå «utenforskap», har planens siste del fokus på hva NAV kan gjøre 

for å bedre livssituasjonen til mennesker som befinner seg utenfor. NAV Midtre Namdal har en 

ambisjon om å redusere «utenforskapet» ved å ha fokus på tiltak rettet mot ungdom, innvandrere, 

lavinntektsfamilier og personer og husholdninger med gjeldsproblematikk.  
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For å nå vedtatte mål, og etablere tiltak og virkemidler, er NAV Midtre Namdal helt avhengig av tett 

og forpliktende samarbeid både på system- og brukernivå. Siste del av planen har derfor mye fokus på 

eksisterende samarbeid og forslag til ytterlige samarbeid. Avslutningsvis forplikter NAV Midtre Namdal 

seg til å utarbeide en egen handlingsplan som skal ha fokus på konkretisering av tiltak som kan 

forebygge «utenforskap» og ledighet. Under utarbeidelsen av handlingsplanen vil NAV tilstrebe å 

utvikle gode samarbeidsavtaler som beskriver hvordan samarbeidet og samhandlingen skal 

gjennomføres og hvordan brukerinvolveringen skal sikres i tverrfaglig samarbeid. 

 

 

 

 

 

          (Bildearkiv, Namsos kommune) 
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1.  Sosialpolitisk plan 2016 - 2019 
Sosialpolitisk plan Midtre Namdal Samkommune (MNS) NAV 2016 - 2019 er en rullering av 

Sosialpolitisk plan MNS NAV 2011 - 2014.  

Planen framstår i 3 hoveddeler. Første del beskriver bakgrunn og mandat, overordnede føringer, 

organisering av NAV Midtre Namdal, samt oversikt over NAV sine kommunale og statlige tjenester. 

Andre del viser til statistikk og faktaopplysninger i MNS. NAV baserer sine sosialpolitiske prioriteringer 

på disse.  

Siste del presenterer nasjonale mål og strategier, lokale prioriteringer, herunder lokale målsettinger, 

prioriterte grupper og tiltak.   

Det sosialpolitiske arbeidet i kommunene fordrer tett samhandling mellom aktører i NAV sitt 

samarbeidsnettverk som blant andre består av barnevern, politi, flyktningetjeneste, videregående 

skole og flere av kommunens helsetjenester.  

Avslutningsvis i planen vil eksisterende samarbeid og foreslåtte samarbeidsområder bli beskrevet. 

 

1.1 Bakgrunn 
Sosialpolitisk plan for MNS NAV 2016 - 2019 sees i sammenheng med Arbeids – og 

Velferdsforvaltningens forventninger til NAV-kontorenes utvikling. Disse tydeliggjøres i 

kommunebrevet 2016 (vedlegg 1) på følgende måte: 

«Arbeids- og velferdsforvaltningen skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til 

arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Den skal også bidra til at utsatte barn og 

unge, og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Arbeid er både et sentralt mål og 

et virkemiddel i regjeringens innsats mot fattigdom. Regjeringens satsing på økt gjennomføring i 

videregående opplæring er en del av denne satsingen». 
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Sosialpolitisk plan for MNS NAV 2016 – 2019 må sees i sammenheng med følgende planer i MNS: 

Kommune Gjeldende planer 

Overhalla Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Overhalla 

kommune 2016 - 2019 

Boligsosial handlingsplan 2012-2020 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015 

Handlingsplan; vold i nære relasjoner 2016-2020 

Namsos Ruspolitisk handlingsplan 2009-2013 

Boligsosial handlingsplan 2010-2014 

Fosnes Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Fosnes 

kommune 2015-2019 

Namdalseid Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015 

Boligsosial handlingsplan 2005-2015  

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Namdalseid 

kommune (under utarbeidelse) 

 

 

1.2 Mandat 
Sosialpolitisk plan 2011 - 2014 ble vedtatt i Midtre Namdal samkommunestyre 17. 06. 2011. Planen 

ble revidert i 2012, og endringer, justeringer og tilpasninger er tatt inn i det sosialpolitiske arbeidet 

etter at planen ble vedtatt. Planen evalueres og rulleres hvert 4. år. 

 

Sosialpolitisk plan MNS NAV 2016-2019 ble vedtatt med foreslåtte endringer i Samkommunestyret i 

Midtre Namdal Samkommune 17.06.2016.  

 

1.3 Prosjektorganisering 
Rullering av Sosialpolitisk plan 2011 – 2014 er organisert som et prosjekt i Midtre Namdal 

Samkommune. Elin Skage Knappe har ledet prosjektet, og følgende har sittet i prosjektgruppen: 

Marthe Mosand Viken (leder NAV Midtre Namdal), Anne Theresia Gansmo (NAV), Margrethe Høilo 

(NAV), Morten Sommer (Helse- og omsorgssjef Namsos kommune), Terje Dyngen (leder for 

flyktningetjenesten i Namsos kommune), Ole Jørgen Dekkerhus (brukerrepresentant), og Astrid Marie 

Bakken (brukerrepresentant). Arbeidet har foregått i perioden 1. oktober 2015 – 1. april 2016. 
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1.4 Målsetting og funksjon 
Sosialpolitisk plan skal: 

- analysere trekk i utviklingen i Midtre Namdal som kan skape eller opprettholde sosiale 

problemer 

- foreslå tiltak og prioriteringer som kan: 

o bedre levekårene for vanskeligstilte  

 

o bidra til sosial integrering med vekt på likeverd og likestilling 

o bidra til tiltak som legger til rette for aktiv deltakelse i samfunnet 

o bidra til sosial og økonomisk trygghet for Midtre Namdals innbyggere 

- foreslå et bedret samarbeid med sektorer og forvaltningsnivåer for å nå sosialpolitiske mål i 

MNS og kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid.  

 

Sosialpolitisk plan har følgende funksjon: 

- Fremme fokusområder og retninger i videre arbeid 

- Legge til rette for bedre behandling av sosialpolitiske saker i Samkommunen 

- Synliggjøre NAV sitt sosialpolitiske arbeid 

- Gi grunnlag for tilskudd på relevante prosjektmidler 

 

1.5 Metode 
Planprosessen har bestått av gjennomgang og evaluering av Sosialpolitisk plan for 2011 – 2014. 

Vurdering av måloppnåelse i forrige plan er vedlagt (vedlegg 2). Behovskartleggingen har resultert i 

innhenting av ny statistikk. For å få innspill til prioriteringer i den nye planen har prosjektgruppen 

gjennomført en tverrfaglig arbeidssamling 18. februar 2016 som inneholdt innlegg og gruppearbeid.  

Til stede var Politiet, Barnevern, Helse Nord – Trøndelag ved Avdeling for Rus- og avhengighet, 

kommunenes helse- og omsorgsledere, representanter fra kommunenes rus- og psykisk helsetjeneste, 

helsesøstertjenesten, representanter fra NAV samt oppvekstsjefer i kommunene samt hele 

prosjektgruppen. Det er også gjennomført samtaler med enkeltaktører i samhandlingsnettverket til 

NAV. 
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2. Tjenestetilbud i NAV  

2.1 Innledning 
Tjenestetilbudet ved NAV-kontorene er delt i kommunale og statlige tjenester. De kommunale og 

statlige tjenestene ved NAV presenteres i kapitlene 2.3 og 2.4.  

Overordnede føringer for de kommunale og statlige tjenester som tilbys ligger i følgende 

styringsdokumenter: 

Styrende dokumenter og lovverk for NAV Beskrivelse 

 

Mål og disponeringsbrev til fylkeskontorene – 2016 

 

Kommunebrevet 2016 

Gir føringer i forhold til hoved-

prioriteringer for inneværende år. 

Både i forhold til interne prioriteringer 

og prioriterte grupper. 

Lov 16.06.2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen 

(arbeids- og velferdsforvaltningsloven)  

 

Overordnet og styrende lovverk for 

hele NAV 

 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(Lov 2009-12-18 nr 131)   

Overordnet og styrende lovverk for 

kommunale tjenester i NAV 

 

2.2 Organisering 
NAV Midtre Namdal består av NAV-kontorene i de fire kommunene Overhalla, Fosnes, Namdalseid og 

Namsos. Flatanger vil være inkludert i ulike statistikker utarbeidet av fylkeskontoret, men er ikke med 

i samkommunen.  

  

file://///fil01-w2012/brukere$/ELISKA/Sosialpolitisk%20plan/føringer/Foreløpig%20mål%20og%20disp%20Fylke%202016.pdf
file://///fil01-w2012/brukere$/ELISKA/Sosialpolitisk%20plan/føringer/Kommunebrevet%202016.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20060616-020.html&emne=arbeids*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20060616-020.html&emne=arbeids*&&
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Organisasjonskart - NAV Midtre Namdal 2016.  

 

SYFO = sykefraværsoppfølging / AAP = arbeidsavklaringspenger 

De kommunale tjenestene i NAV er plassert i avdeling for arbeid, velferd og oppfølging. 

NAV Midtre Namdal ble 1. januar 2014 omorganisert fra fem kontorer til to avdelinger på tvers av 

kommunene i Midtre Namdal. Dette ble gjort for å få en mer effektiv organisasjon og bedre utnyttelse 

av de totale ressursene. Sju lederstillinger ble redusert til tre, og en frigjorde samtidig ressurser til 

tjenesteproduksjonen og styrking av fagmiljøet. 

2.3 NAV kommune 
Kommunalt selvstyre gir kommunene stor frihet til å velge organisering, prioritering og utforming av 

tilbudene innenfor de sosiale tjenestene i NAV. Det er derfor relativt store variasjoner fra kommune til 

kommune hvordan de sosiale tjenestene er organisert. Alle NAV-kontor skal tilby et minimum av 

sosiale tjenester, jfr «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids – og velferdsetaten. 
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Oversikt over Kommunale tjenester NAV Midtre Namdal:  

 

 Boliger til vanskeligstilte 

 Midlertidig botilbud 

 Husbankens bostøtteordning 

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Økonomisk stønad 

 Opplysning, råd og veiledning  

 Gjeldsrådgiving 

 Krav om beredskap, hjelpeplikt og gjensidig bistand 

 

I det følgende gis en enkel beskrivelse av de ulike kommunale innsatsområdene i NAV: 

2.3.1 Boliger til vanskeligstilte 

NAV skal etter «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids- og velferdsetaten § 15 medvirke til å skaffe boliger 

til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette arbeidet 

deler NAV med kommunenes forvaltningskontor (brukerkontor) samt kommunenes flyktningetjeneste 

og rus – og psykiatritjenesten i kommunene. 

2.3.2 Midlertidig botilbud 

«Lov om sosiale tjenester» i Arbeids – og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne 

midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for 

eksempel ved brann, utkastelse, eller ved samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke 

er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes 

at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det kommende døgnet. NAV Midtre 

Namdal bidrar til å finne løsninger ved behov for midlertidig botilbud. 

2.3.3 Husbankens bostøtteordning 

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen (NAV). Bostøtte 

kan du søke dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det stilles bestemte krav til 

husstand og til bolig. Ordningen er behovsprøvd og målgruppene er barnefamilier, trygdede, sosialt 

vanskeligstilte og personer med introduksjonsstøtte. 

 

2.3.4 Kvalifiseringsprogrammet 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er Regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med 

programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand 

og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. 

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede 

ytelser til livsopphold kan søke om deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må 

foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking. 

 

http://www.husbanken.no/
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 2.3.5 Økonomisk stønad 

Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har tilstrekkelige 

midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre søkeren økonomisk 

selvhjulpen. Dersom man oppfyller vilkårene i «Lov om sosiale tjenester» i Arbeids- og 

velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge seg, har en krav på økonomisk 

sosialhjelp. Før en kan få økonomisk stønad må alle andre muligheter til selvforsørgelse være vurdert, 

som for eksempel lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue 

eller reduksjon av utgifter. Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging søkeren 

kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov vedkommende har. Nødhjelpen 

er et begrep som brukes når den økonomiske hjelpen ytes i en krisesituasjon. Støtten begrenses til de 

aller mest nødvendige livsoppholdsutgiftene. Retten til nødhjelp er uavhengig av årsaken til behovet, 

det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet som vurderes.  

2.3.6 Opplysning, råd og veiledning 

I tillegg til plikt om å gi opplysninger, råd og veiledning om egen virksomhet som offentlig kontor, jfr. 

Forvaltningslovens § 11, har NAV-kontoret i tillegg en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og 

veiledning som ikke bare er begrenset til eget fagområde i henhold til sosialtjenesteloven. Hensikten 

med råd og veiledning er ikke bare å løse eksisterende problemer, men også å forebygge at problemer 

oppstår. 

2.3.7 Gjeldsrådgiving 

NAV Midtre Namdal gir økonomisk rådgiving til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. 

Rådgivingen kan være:  

 Hjelp til å sette opp et realistisk budsjett 

 Forhandlinger med kreditorer  

 Hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale med Namsmannen 
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2.4 NAV stat 
De statlige oppgavene i NAV-tjenesten er lovpålagte. De gir mindre rom for å utøve skjønn enn de 

kommunale tjenestene. Barnetrygd er et eksempel på en fast ytelse uavhengig av inntekt. 

Arbeidsavklaringspenger er også en statlig tjeneste brukerne vurderes enkeltvis. 

Oversikt over statlige tjenester i NAV:  

Arbeidsavklaringspenger Fastsettelse av farskap Kontantstøtte 

Arbeidsrettede tiltak/virkemidler Foreldrepenger Menerstatning 

Barnebidrag Frivillig yrkesskadetrygd Omsorgspenger 

Barnetrygd Gravferdsstønad Pleiepenger 

Bidrag Grunnstønad Pensjon 

Dagpenger Hjelpestønad Skademelding 

Diverse ytelser til enslig forsørger Hjelpemidler, herunder bil Trekkhåndtering 

 

 

                     (Bildearkiv, Namsos kommune) 
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3. Statistikk Midtre Namdal samkommune 

3.1 Befolkningsutvikling 
Den totale folkemengden i Midtre Namdal Samkommune pr. 1. januar 2016 er 19 090 mennesker. 

3.1.1 Befolkningen i MNS – status  

 

Tabell 1: Befolkningen i Midtre Namdal samkommune fordelt etter aldersgrupper og kommuner. Andel av 

befolkningen i ulike aldersgrupper av alle innbyggere og fordeling av innbyggere mellom kommunene i 

samkommunen. Tall for januar 2016, i antall og prosent. Kilde SSB Befolkning 

 

 Antall innbyggere i ulike aldersgrupper   

Kommune 0-15 år 16-18 år 19-34 år 35-66 år 67-74 år 

75 år og 

eldre I alt Andel 

Namsos 
2628 572 2594 5200 1027 989 13010 68,3 % 

Namdalseid 
283 61 272 684 143 179 1622 8,5 % 

Overhalla 
835 150 768 1484 292 296 3825 20,1 % 

Fosnes 
92 26 90 270 70 85 633 3,3 % 

Midtre Namdal 

samkommune 

3838 809 3724 7638 1532 1549 19090  

Andel av befolkningen i 

ulike aldersgrupper av 

alle innbyggere 

20,1 % 4,2 % 19,5 % 40,1 % 8,0 % 8,1 %   

 

 

3.1.2 Befolkningsutviklingen fra 2005 til og med 2015 

Utviklingen i antall innbyggere i kommunene i MNS varierer over tid. Mens Namsos og Overhalla de 

siste 10 årene har hatt positiv vekst, har Fosnes og Namdalseid hatt negativ utvikling. Samlet sett har 

MNS hatt positiv befolkningsutvikling de siste 10 årene.  
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3.1.3 Befolkningsframskriving/prognose (2015 – 2040) 

Hvilken utvikling en kan forvente seg i forhold til antall innbyggere fordelt på aldersgrupper i 

kommunene i årene som kommer presenteres nedenfor. Befolkningsutviklingen i MNS er fremstilt i 

aldersgrupper, og tallene satt i forhold til forventet middels nasjonal vekst. 

 

 
                                                                                                                               © Royalty-Free/Corbis  
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Figur 1: Befolkningen i Midtre Namdal samkommune. Folketall for hver av kommunene 
i samkommunen. Statistikk for periodene 2005 og 2016. Kilde SSB Befolkning

2005 2016
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Figur 2: Framskrevet befolkningsutvikling i samkommunen etter aldersgrupper. Forventning om middels 

nasjonal vekst. 

Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336  

 

3.2 Innbyggere med innvandrerbakgrunn  
De fleste innvandrerne som bor i Norge og i MNS har kommet hit på grunn av arbeid, familierelasjoner, 

flukt eller for å ta utdanning (www.imdi.no). I det følgende defineres disse kategoriene nærmere. 

Arbeidsinnvandring: Utvidelsen av EU på 2000-tallet, kombinert med etterspørsel etter arbeidskraft 

de siste år, har medvirket til at arbeidsinnvandring har vært den vanligste grunnen til innvandring i 

Norge siden 2007. Norge er for mange et attraktivt land å søke arbeid i. 

Familierelasjoner: Siden 1990 har fire av ti ikke-nordiske innvandrere kommet til Norge på grunn av 

familierelasjoner. Seks av ti av disse har kommet for å gjenforenes med familien, mens fire av ti har 

kommet for å etablere en ny familie. Antall familiegjenforeninger har økt de siste årene.  

Flukt: Personer med flyktningebakgrunn utgjør 3,6 prosent av Norges befolkning og 28 prosent av alle 

innvandrere. Flertallet av disse kommer fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea. 

 58 prosent av personer med flyktningebakgrunn har kommet til Norge på egen hånd og fikk 

beskyttelse (asyl) her. 

http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336
http://www.imdi.no/
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 15 prosent har kommet direkte fra utlandet som overføringsflyktninger.  

 19 prosent har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning. 

 8 prosent har kommet for å etablere familie med en flyktning. 

Det forventes en økning i antall personer som kommer til Norge på grunn av flukt. En stor andel av de 

som søker asyl har reelt beskyttelsesbehov på grunn av krig og uroligheter. Syria, Afghanistan og Irak 

står for den største andelen personer på flukt.  

Utdanning: Enkelte utenlandsstudenter får midlertidig oppholdstillatelse for å studere, og noen som 

au pair.  

Tabell 2: Innbyggere med innvandrerbakgrunn fordelt etter vestlig og ikke-vestlig opprinnelse, samlet for 

Midtre Namdal samkommune og for hver kommune. Tall for 2010 og 2015. Endring i antall og prosent. Kilde 

SSB Innvandring 

  Innvandrere med 

vestlig bakgrunn 

Endring, 2010 til 

2015 

Innvandrere med 

bakgrunn fra land 

utenfor vesten 

Endring, 2010 til 

2015 

Kommune Kjønn 2010 2015 Antall Prosent 2010 2015 Antall Prosent 

Midtre Namdal 

samkommune 

Menn 195 357 162 45,4 % 210 333 123 36,9 % 

Kvinner 208 323 115 35,6 % 248 363 115 31,7 % 

Namsos Menn 143 216 73 33,8 % 202 290 88 30,3 % 

 Kvinner 158 213 55 25,8 % 211 314 103 32,8 % 

Namdalseid Menn 14 21 7 33,3 % 0 4 4 100,0 % 

 Kvinner 13 24 11 45,8 % 18 13 -5 -38,5 % 

Overhalla Menn 30 95 65 68,4 % 8 36 28 77,8 % 

 Kvinner 25 66 41 62,1 % 16 28 12 42,9 % 

Fosnes Menn 8 25 17 68,0 % 0 3 3 100,0 % 

  Kvinner 12 20 8 40,0 % 3 8 5 62,5 % 

 

I 2016 har kommunene i MNS vedtatt å bosette til sammen 94 flyktninger. Antallet pr kommune 

varierer. Namsos kommune skal bosette 53, Fosnes 10, Overhalla 17 og Namdalseid 14 flyktninger. 

Noe tilsvarende tall forventes for kommunene også i 2017.  
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Figur 3: Antall innvandrere med bosted i Midtre Namdal samkommune fordelt etter 
vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. tall for 2010 og 2015. Kilde: SSB Befolkning.
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Figur 4: Antall innvandrere i Midtre Namdal samkommune fordelt etter 
landbakgrunn. Tall for 2015, rangert etter totalt antall innvandrere i de 15 landene 
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Figur 5 viser innvandring og innvandringsårsak fordelt på kvinner og menn i Midtre Namdal. (www.imdi.no) 

 

De fleste innvandrerkvinnene i Midtre Namdal er i regionen på grunn av familierelasjoner, og nesten 

like mange innvandrerkvinner oppholder seg i regionen på grunn av flukt. 

 

3.3 Utdanning 
Andelen personer over 16 år i Norge som velger å starte på, og fullføre universitets- og 

høgskoleutdanning har økt i løpet av de siste årene (www.ssb.no). Dette er også tilfellet i MNS. Figur 

6 viser hvor stor andel av befolkningen over 16 år i hver enkelt av MNS-kommunene som har enten 

grunnskole, videregående skole eller universitets- og høgskoleutdanning som høyeste oppnådde 

utdanningsnivå. Prosentandelen av de ulike gruppene presenteres nedenfor søylene. Tallene er hhv 

fra 2009 og 2014, og viser utviklingstrekk. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdi.no/
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Figuren viser at færre personer har grunnskoleutdanning som høyeste oppnådde utdanningsnivå i 

2014 enn i 2009. Figuren viser også at flere personer har universitets- og høgskoleutdanning som 

høyeste oppnådde utdanningsnivå i 2014 enn i 2009. Antall personer i kommunene som har 

videregående skole som sitt høyeste oppnådde utdanningsnivå i MNS har holdt seg nokså stabilt i 

samme tidsperiode. 

 

 

 

                       (Bildearkiv, Namsos kommune)  

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014

Namsos Namdalseid Overhalla Fosnes

Universitets- og høgskolenivå 24% 27% 17% 18% 21% 24% 16% 18%

Grunnskolenivå 30% 29% 35% 32% 30% 27% 37% 32%

Videregående skole-nivå 46% 44% 49% 50% 50% 49% 47% 50%
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Figur 6: Utdanningsnivå blant innbyggerne over 16 år i Midtre Namdal samkommune 
som har fullført minst grunnskole. Tall for 2009 og 2014. Prosent av innbyggere. Kilde 
SSB Befolkning 
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3.3.1 Videregående skole 

Unge mennesker som slutter eller på annet grunnlag ikke får et vitnemål for fullført videregående 

utdanning, er en aktuell gruppe som NAV har hatt mye fokus på den siste tiden. Nedenfor er en oversikt 

som viser hvilke videregående skoler i regionen som ungdom i MNS kan velge. Oversikten gir også et 

bilde på antall elever ved hver skole, samt hvor mange av ungdommene i MNS som er elever ved de 

forskjellige skolene skoleåret 2015 - 2016:  

Link til skolenes hjemmesider Antall elever 
totalt 

Antall elever fra Namsos, 
Overhalla, Namdalseid, 
Fosnes og Flatanger 

Olav Duun videregående skole 754 Namsos: 463 

Overhalla: 121 

Flatanger: 24 

Namdalseid: 21 

Fosnes: 20 

Ytre Namdal videregående skole 304 8 (kun Namsos) 

Val videregående skole 
 

120 Namsos: 10 

Overhalla: 3 

Namdalseid: 1 

Fosnes: 2 

Flatanger: 5 

Grong videregående skole 286 Namsos: 10 

Overhalla: 10 

Steinkjer vioderegående skole 1 100 Namsos: 16 

Namdalseid: 32 

Flatanger: 5 

Overhalla: 1 

Fosnes: 1 

 

  

http://olav-duun.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx
http://ytre-namdal.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx
http://www.val.vgs.no/
http://grong.vgs.no/utdanningsprogram/Sider/default.aspx
http://steinkjer.vgs.no/Studietilbud/Sider/default.aspx
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Tabell 3 er fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune og viser prosentandel av alle videregående skole-elever i årene 

2010 – 2015. Statistikken viser hvor mange som har fullført og bestått, fullført og ikke bestått, gjennomført men 

mangler vurdering eller sluttet, og gjelder for elever fra Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla. 

Kommune 10-11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 

Namsos 

Fullført og bestått 83,7 % 86,3 % 80,2 % 80,3 % 77,3 % 

Fullført og ikke bestått 7,8 % 5,9 % 7,5 % 10,6 % 10,2 % 

Gjennomført men mangler vurdering 4,7 % 4,4 % 8,5 % 5,1 % 8,2 % 

Sluttet 3,8 % 3,4 % 3,8 % 4,0 % 4,3 % 

Namdalseid 

Fullført og bestått 90,9 % 92,9 % 93,5 % 88,7 % 88,3 % 

Fullført og ikke bestått 3,6 % 3,6 % 4,8 % 1,6 % 5,0 % 

Gjennomført men mangler vurdering 3,6 % 0 1,6 % 4,8 % 3,3 % 

Sluttet 1,8 % 3,6 % 0 4,8 % 3,3 % 

Fosnes 

Fullført og bestått 91,3 % 95 % 95,2 % 86,7 % 86,4 % 

Fullført og ikke bestått 0 0 4,8 % 6,7 % 4,5 % 

Gjennomført men mangler vurdering 4,3 % 5,0 % 0 6,7 % 9,1 % 

Sluttet 4,3 % 0 0 0 0 

Overhalla 

Fullført og bestått 79,2 % 82,3 % 81,1 % 81, 9 % 78,1 % 

Fullført og ikke bestått 13,6 % 11,3 % 7,1 % 11,8 % 10,9 % 

Gjennomført men mangler vurdering 4,0 % 3,2 % 11,0 % 4,7 % 8,8 % 

Sluttet 3,2 % 3,2 % 0,8 % 1,6 % 2,2 % 

 

Andelen ungdommer som gjennomfører men mangler vurdering ser ut til å være en voksende gruppe 

i tre av kommunene. Dette er ungdommer som ikke har tilstrekkelig grunnlag for å få vitnemål, men 

som står registrert som elever ved skolen. De har altså ikke sluttet på videregående men har allikevel 

ikke et grunnlag for å få karakterer eller vitnemål.  
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3.4 Sysselsetting  
Kapittel 3.4 beskriver sysselsetting i MNS, på kommunenivå. Kapittelet beskriver også behovet for 

arbeidskraft på landsbasis. Statistikken har ikke tatt høyde for antall arbeidsledige som følge av 

situasjonen i oljebransjen i Norge i 2016.  

3.4.1 Andel sysselsatte  
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Figur 7: Andel sysselsatte per 4. kvartal i befolkningen for kommunene i midtre Namdal 
samkommune.  Kilde SSB Arbeid og lønn

2006 2010 2014



                    SOSIALPOLITISK PLAN MNS NAV 2016-2019 
  

23 
 

 

Figur 8 «Privat og offentlig sysselsetting» viser antall sysselsatte i offentlig og privat sektor i kommunene i Midtre 

Namdal (inkludert Osen og Flatanger) i årene 20010, 2012 og 2014. 

 

Kilde: http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336  

Den offentlige sysselsettingen er i stor grad kommunal sektor med administrasjon, helse og 

sosialtjenester og undervisning som de største sektorer. Namsos har i tillegg Nord universitet, 

Sykehuset Namsos og Olav Duun Videregående skole som bidrar til den offentlige sysselsettingen. 

 

http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336
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Fosnes som den minste av kommunene er den som har størst offentlig sysselsetting, og den har økt 

fra 2010. Overhalla har minst andel av sysselsetting i offentlig sektor. Sysselsettinga i privat sektor er 

motsatt i forhold til den offentlige, med Fosnes som den kommunen med lavest privat sysselsetting og 

Overhalla med høyest.  

3.4.2 Arbeidsmarkedsprognose 

Hvilke bransjer og sektorer som i fremtiden vil ha størst behov for arbeidskraft, er i stor grad basert på 

trender i befolkningsutviklingen i kommunene, næringslivets utvikling de siste år (vekstnæringer), samt 

øvrige utviklingstrender i samfunnet. Figur 9 nedenfor viser tilbud og etterspørsel av arbeidskraft i 

Norge frem mot 2030, og er inndelt etter graden av utdanning, fra grunnskolenivå og til lang høyere 

utdanning. 

 

Figur 9: Tilbud og etterspørsel av arbeidskraft frem mot 2030, inndelt etter høyeste fullførte utdanning. Tall 

for Norge, 2010 til 2030. Antall personer. Kilde SSB Utdanning  
 

 
 

Etterspørselen etter personer med videregående utdanning/fagarbeidere vil være større enn antall 

personer som kan tilby denne kompetansen i årene fremover. Det vil bli mindre etterspørsel etter helt 

ufaglært arbeidskraft i årene frem mot 2030.  

Interne analyser i NAV Nord-Trøndelag viser at det i Nord-Trøndelag vil være størst behov for 

arbeidskraft innen helse- og omsorgsyrker, innen havbruk (blå sektor), samt innen automatisering og 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i årene som kommer. 
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3.5 NAV kommune – Brukere i MNS 
Her presenteres statistikk fra NAV. Statistikken viser utviklingen i antall brukere av tjenestene, både 

noen av de statlige tjenestene og samtidig de fleste kommunale tjenestene i NAV, som har størst fokus 

i denne planen. 

3.5.1 Klientstatistikk  

Tabell 6 gir en oversikt over totalt antall brukere av kommunale NAV-tjenester i hver av MNS -kommunene i 

2015. Oversikten er inndelt etter kjønn, alder og viktigste kilde til livsopphold og fokusområde (årsak til kontakt 

med NAV kommune). 

Tabell 6: Klientstatistikk for kommunene i Midtre Namdal samkommune NAV i 2015. Kilde: NAV Namsos 

 Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes 

  Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Totalt antall klienter 345  114  8  6  

     Menn 215 62,3 % 62 54,4 % 6 75,0 % 2 33,3 % 

     Kvinner 130 37,7 % 52 45,6 % 2 25.0 % 4 66,7 % 

         

Aldersfordeling         

     0-17 år 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     18-24 år 68 19,7 % 28 24,6 % 1 12,5 % 0 0,0 % 

     25-44 176 51,0 % 56 49,1 % 2 25,0 % 4 66,7 % 

     45-66 91 26,4 % 27 23,7 % 4 50,0 % 2 33,3 % 

     67 og over 10 2,9 % 3 2,6 % 1 12,5 % 0 0,0 % 

         

Viktigste kilde til livsopphold          

     Arbeidsinntekt 67 19,4 % 21 18,4 % 2 25,0 % 0 0,0 % 

     Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak 18 5,2 % 4 3,5 % 2 25,0 % 0 0,0 % 

     Trygd/pensjon 124 35,9 % 28 24,6 % 3 37,5 % 2 33,3 % 

     Stipend/lån 7 2,0 % 2 1,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Sosialhjelp 76 22,0 % 44 38,6 % 0 0,0 % 4 66,7 % 

     Introduksjonsstønad 21 6,1 % 1 0,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Ektefelle/samboers inntekt 1 0,3 % 1 0,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Kvalifiseringsstønad 7 2,0 % 4 3,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Annen inntekt 24 7,0 % 9 7,9 % 1 12,5 % 0 0,0 % 

         

Fokusområde          

     Lav/ingen inntekt 28 8,1 % 20 17,5 % 2 50,0 % 0 0,0 % 

     Disponering av inntekt 33 9,6 % 4 3,5 % 0 0,0 % 1 16,7 % 

     Sysselsettingsproblem 15 4,3 % 5 4,4 % 1 25,0 % 0 0,0 % 

     Rusproblemer 20 5,8 % 3 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Psykiske problemer 9 2,6 % 2 1,8 % 0 0,0 % 1 16,7 % 

     Sammensatte problemer 18 5,2 % 13 11,4 % 0 0,0 % 1 16,7 % 

     Husbankordninger 8 2,3 % 1 0,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Kvalifisering stønad 22 6,4 % 3 2,6 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

     Gjeld 76 22,0 % 10 8,8 % 1 25,0 % 2 33,3 % 

 

I de største kommunene (Namsos og Overhalla), er det flest brukere i aldersgruppene 18 – 24 år og 25 

– 44 år. Det er gjennomgående flere menn enn kvinner som er brukere av NAV-tjenester, og viktigste 

kilde til livsopphold ser ut til å være trygd/pensjon og sosialhjelp. NAV Midtre Namdal har flest brukere 

innenfor fokusområdene gjeld, lav/ingen inntekt, disponering av inntekt, sammensatte problemer og 

rusproblemer. 
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3.5.2 Ungdom 18 – 24 år 

Tabell 7 viser utviklingen i aldersgruppen 15 – 29 år innenfor NAV – kategoriene Arbeidssøkere og Personer med 

nedsatt arbeidsevne i tidsperioden 2010 – 2015. I den øverste delen av tabellen vises gruppene samlet, og i den 

nederste er personer med nedsatt arbeidsevne i alderen 15 – 29 år skilt ut.  

 

Tabell 7: Unge og unge voksene i NAV under 30 år. Kilde NAV Nord-Trøndelag 

 Personer meldt til NAV (15/16-29 år), antall Endring,  

fra 2010 til 2015 

Arbeidssøkere og personer med 

nedsatt arbeidsevne 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antall Prosent 

Namsos 223 238 197 225 254 255 32 12 % 

Namdalseid 24 26 26 25 30 23 -1 -3 % 

Overhalla 50 51 38 47 56 74 25 33 % 

Fosnes 7 8 7 8 6 5 -2 -52 % 

Midtre Namdal samkommune 304 322 268 305 345 357 53 15 % 

     i prosent av innbyggere  

     (15/16 -29 år) 

8,6 % 8,9 % 7,3 % 8,1 % 9,0 % 9,5 %   

         

Personer med nedsatt 

arbeidsevne  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antall Prosent 

Namsos 105 120 98 98 106 131 26 19 % 

Namdalseid 13 14 14 10 16 17 4 23 % 

Overhalla 22 23 19 23 29 48 26 53 % 

Fosnes 2 4 2 4 4 4 1 33 % 

Midtre Namdal samkommune 143 161 134 135 154 199 56 28 % 

 

Namsos og Overhalla har størst vekst i antall unge (15 – 29 år) arbeidssøkere og unge med nedsatt 

arbeidsevne i perioden 2010 – 2015. Antallet er vesentlig høyere i 2015 enn i 2010. 

3.5.3 Deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) 

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med 

programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende 

bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Personer i 

yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede 

ytelser til livsopphold kan søke om deltakelse i programmet, jfr § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. 

Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking. 

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet har krav på individuelt tilpasset oppfølging for å komme i arbeid. 

Programmet er helårig og på full tid (37,5 timer i uken). Deltakere får lønn og ferie mens de er i 

programmet. Deltakere med barn, får barnetillegg. Målet med deltakelse er å styrke mulighetene til å 

komme i ordinært arbeid. 
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I perioden 2011 – 2015 er det Namsos og Overhalla som har hatt deltakere i programmet. Nedenfor 

vises en oversikt over antall deltakere i perioden 2011 – 2015 (NAV Namsos). 

År 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall 

deltakere 

Namsos og 

Overhalla 

3 12 20 13 15 

 

3.5.4 Sosialhjelpsmottakere  

Tabell 8: Utvikling i antall sosialhjelpsmottakere for respektive kommuner i Midtre Namdal samkommune. 

Kilde SSB Sosiale forhold og kriminalitet 

   

 Antall sosialhjelpsmottakere, 2010 til 2014 Endring, 2010 til 2014 

Kommune 2010 2011 2012 2013 2014 Antall Prosent 

Midtre Namdal samkommune 406 428 391 421 434 28 6,5 % 

    Namsos 272 279 256 289 313 41 13,1 % 

    Namdalseid 34 33 31 28 20 -14 -70,0 % 

    Overhalla 92 102 93 99 95 3 3,2 % 

    Fosnes 8 14 11 5 6 -2 -33,3 % 

 

Namsos kommune har hatt en økning i antall personer som mottar sosialhjelp i perioden. De andre 

kommunene har enten opplevd en svak nedgang eller ingen endring.  

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Midtre Namdal samkommune 3,4 % 3,9 % 3,4 % 3,1 % 3,1 %

Namsos 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,8 % 4,1 %

Namdalseid 3,5 % 3,4 % 3,2 % 2,9 % 2,1 %

Overhalla 4,3 % 4,8 % 4,3 % 4,5 % 4,4 %

Fosnes 2,2 % 3,6 % 2,8 % 1,3 % 1,7 %
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Figur 10: Andel sosialhjelpsmottakere (20-67 år) av alle innbygggere i alderen 20-67 år . 
Kilde SSB Sosiale forhold og kriminalitet
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Tabell 9: Aldersfordeling av klienter med utbetalt sosialhjelp i Midtre Namdal samkommune. Kilde: NAV Namsos   

 2013   2014   2015   

Aldersgrupper Antall Andel av 

respektive 

aldersgruppe 

Antall Andel av 

respektive 

aldersgruppe 

Antall Andel av 

respektive 

aldersgruppe 

0-17 år 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

18-24 år 99 2,4 % 133 3,2 % 131 3,1 % 

25-44 år 237 5,7 % 224 5,4 % 194 4,6 % 

45-66 år 112 2,7 % 104 2,5 % 99 2,4 % 

67-100 år 12 0,3 % 10 0,2 % 11 0,3 % 

     I alt 460 11,0 % 471 11,3 % 435 10,4 % 

 

Unge mennesker i alderen 18 – 24 år er den mest voksende gruppen som mottar sosialhjelp i MNS, 

med en økning fra 99 til 133 personer fra 2013 – 2014. I MNS har antallet sosialhjelpsmottakere gått 

ned fra 2013 – 2015. 

 

3.5.5 Arbeidsledighet i Midtre Namdal samkommune 

Kapittel 3.5.5 beskriver arbeidsledigheten blant innbyggerne i MNS, inkludert arbeidsledighet blant 

innvandrere i MNS.  

Tabell 10: Gjennomsnitt antall brukere fordelt etter helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, delvis ledige og 

personer med nedsatt arbeidsevne. Kilde NAV Nord-Trøndelag 

  Antall brukere av NAV, 

gjennomsnitt 

Endring fra 2010 til 2015 

Kommune Arbeidssøkerstatus/ nedsatt 

arbeidsevne 

2010 2015 Antall Prosent 

Namsos Helt ledig 150 171 21 14 % 

 Arbeidssøkere på tiltak 34 31 -2 -7 % 

 Delvis ledige 89 93 5 5 % 

  Nedsatt arbeidsevne 667 545 -122 -18 % 

Namdalseid Helt ledig 18 17 -1 -5 % 

 Arbeidssøkere på tiltak 4 2 -3 -62 % 

 Delvis ledige 10 11 1 6 % 

  Nedsatt arbeidsevne 76 76 0 0 % 

Overhalla Helt ledig 42 34 -8 -19 % 

 Arbeidssøkere på tiltak 7 7 0 4 % 

 Delvis ledige 20 14 -6 -30 % 

  Nedsatt arbeidsevne 129 159 30 23 % 

Fosnes Helt ledig 4 4 -1 -15 % 

 Arbeidssøkere på tiltak 3 0 -3 -87 % 

 Delvis ledige 2 4 2 117 % 

  Nedsatt arbeidsevne 23 21 -2 -10 % 

Midtre Namdal 

Samkommune 

Helt ledig 214 226 11 5 % 

Arbeidssøkere på tiltak 48 40 -8 -16 % 

Delvis ledige 121 122 2 1 % 

Nedsatt arbeidsevne 894 800 -95 -11 % 
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Tabell 10 viser at antall helt arbeidsledige har økt i Namsos i perioden 2010 – 2015. Antall personer 

med nedsatt arbeidsevne i Namsos har gått ned. I Overhalla kommune har antallet personer med 

nedsatt arbeidsevne økt. I MNS har tallene holdt seg relativt stabile, og antall personer med nedsatt 

arbeidsevne har samlet sett gått ned.  

Figur 11 viser utviklingen i andel helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 16 – 74 år i perioden 

2010 – 2015 samlet for MNS og utviklingen i hver kommune. 

 

I Namsos har arbeidsledigheten økt fra 2010 til 2015. I de andre kommunene har utviklingen vært 

relativt uendret Fosnes kommune hadde en arbeidsledighetstopp i 2013, men i 2015 var nivået 

omtrent det samme som i 2010.  

Tabell 11: Andel av alle helt ledige med annen bakgrunn enn norsk, innvandrere fra land innenfor OECD og fra 

land som ikke er i OECD. Tall for 2010 til 2015. Prosent. Kilde NAV Nord-Trøndelag 

 

  Andel helt ledige innvandrere av alle helt ledige, 2010 til 2015 

Kommune Innvandrerbakgrun

n 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Midtre Namdal 

Samkommune 

Ikke-OECD land 7,1 % 8,5 % 9,2 % 7,0 % 8,2 % 10,1 % 

 OECD land 5,5 % 8,5 % 6,7 % 8,6 % 11,8 % 11,0 % 

Namsos Ikke-OECD land 9,5 % 10,3 % 10,6 % 8,0 % 8,7 % 10,1 % 

  OECD land 4,0 % 6,0 % 6,8 % 7,2 % 8,3 % 9,0 % 

Namdalseid Ikke-OECD land 2,8 % 9,4 % 6,3 % 2,3 % 8,1 % 12,3 % 

  OECD land 3,1 % 3,5 % 0,0 % 4,7 % 3,4 % 4,7 % 

Overhalla Ikke-OECD land 0,9 % 3,0 % 5,7 % 6,4 % 6,8 % 8,3 % 

  OECD land 10,1 % 17,8 % 8,8 % 15,9 % 29,0 % 24,5 % 

Fosnes 

  

Ikke-OECD land 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,9 % 

OECD land 25,0 % 20,0 % 20,0 % 16,7 % 32,6 % 10,8 % 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Midtre Namdal samkommune 2,2 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 2,3 %

Namsos 2,3 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,6 %

Namdalseid 2,1 % 2,1 % 2,4 % 2,1 % 2,1 % 2,0 %

Overhalla 2,2 % 2,1 % 1,4 % 1,7 % 2,0 % 1,7 %

Fosnes 1,4 % 1,6 % 1,5 % 1,9 % 1,2 % 1,3 %
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Figur 11: Utvikling i andel personer registrert som helt ledige i prosent av 
arbeidsstyrken (15/16-74 år). Kilde NAV Nord-Trøndelag
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Tabell 12: Arbeidsmarkedet og innvandring. Utvikling i antall personer registrert som helt ledige etter 

innvandrerbakgrunn og kommune. Kilde NAV Nord-Trøndelag 

 

  Antall arbeidsledige, 2010 til 2015 

Kommune Innvandrerbakgrunn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Midtre Namdal Samkommune Ikke-vestlige land 15 18 17 15 19 23 

Vestlige land 12 17 13 18 28 25 

    Namsos Ikke-vestlige land 14 15 15 12 15 17 

  Vestlige land 6 9 9 11 15 15 

    Namdalseid Ikke-vestlige land 1 2 1 0 1 2 

  Vestlige land 1 1 0 1 1 1 

    Overhalla Ikke-vestlige land 0 1 2 2 3 3 

  Vestlige land 4 7 2 5 11 8 

    Fosnes 

  

Ikke-vestlige land 0 0 0 0 0 1 

Vestlige land 1 1 1 1 1 0 

 

Andelen helt arbeidsledige i den norske befolkningen i MNS er 2,3 %, mens den for 

innvandrerbefolkningen er over 10 %. Prosentandelen arbeidsledige innvandrere har økt kraftig fra 

2010 til 2015 jfr figur 11 og tabell 11. 
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3.5.8 Husholdninger med lav inntekt i samkommunen 

Antall personer/husholdninger med lav inntekt i MNS, samt antall personer som får gjeldsrådgiving i 

MNS, er presentert i kapittel 3.5.8 og 3.5.9.  

 

3.5.9 Personer med gjeldsbyrde i samkommunen 

Personer som av ulike årsaker har pådratt seg stor økonomisk gjeld som de selv ikke er i stand til å 

håndtere, har fått økt oppmerksomhet i NAV de siste årene. Tabell 12 nedenfor presenterer noen 

nøkkeltall fra NAV for årene 2013 – 2015. 

Tabell 12: Antall åpne saker og utfall/resultat av gjeldsrådgiving fordelt på saker som har fått midlertidig løsning 

og saker som er oversendt til namsmannen. Tall for MNS samlet for 2013,2014 og 2015. Kilde: NAV Namsos 

«Midlertidig løsning» = Ingenting er helt avklart. Saken stilles i bero.  

«Sendt til namsmannen» = Bruker søker offentlig gjeldsordning. Har ikke oppnådd utenomrettslig ordning. 

Antall åpne saker = Når saken er åpen så er den enda ikke avklart, det er fortsatt pågående forhandling med 

kreditorer. 

 2013 2014 2015 

Utfall/resultat av  

rådgivning 

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 

Midlertidig løsning 16 21 % 4 4,7 % 15 23,1 % 

Sendt til namsmannen 13 17 % 24 28,2 % 13 20,0 % 

Antall åpne saker 90  129  145  

 

Antallet «åpne saker» i MNS NAV har økt betydelig fra 2013 til 2015. Dette betyr at flere saker for hvert 

år siden 2013, kommer inn til NAV, og fremdeles er under pågående oppfølging/behandling innen 

utgangen av 2015. 
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Figur 12: Utvikling i antall personer som bor i husholdninger med inntekt etter skatt per 
forbruksenhet under 60 prosent av den nasjonale medianinntekten (478 700 nkr i 
2014). Tall for 2010 til 2014. Prosent. Kilde SSB Inntekt og forbruk 

Fosnes Namdalseid Namsos Overhalla
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3.6 «Utenforskap» i Midtre Namdal samkommune 
«Utenforskap» handler i denne sammenhengen om enkeltpersoner og/eller grupper som befinner seg 

i en uønsket posisjon i forhold til ulike arenaer eller fellesskap. Dette gjelder for eksempel personer 

som ikke deltar i skole- og arbeidsliv, som ikke er en del av eller har et svært begrenset sosialt nettverk, 

som ikke opplever tilhørighet til storsamfunn og/eller lokalsamfunn eller som på andre måter ikke 

deltar på det vi kan definere som alminnelige og dagligdagse arenaer (Kommunesektorens 

organisasjon).  

Det er som oftest flere faktorer som bidrar til, eller forsterker, utenforskap. Årsaker til, og 

konsekvenser av, utenforskap, er i mange tilfeller det samme. De viktigste årsakene til utenforskap er: 

 Psykiske helseproblemer 

 Ensomhet 

 Rus – og alkoholproblemer 

 Fattigdom 

 Manglende integrering 

Tall på personer som står utenfor arbeidslivet i Nord-Trøndelag er beregnet for personer i alderen 16-

66 år og presenteres nedenfor. Utenforskap som her presenteres omfatter gruppen av personer som 

enten har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, nedsatt arbeidsevne og mottar dagpenger, 

tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP), sykemeldt, uføre (gradert 100 %) eller er registrert 

som arbeidsledige (helt ledig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ks.no/arrangementer/kommunalpolitisk-toppmote-2016/hva-er-utenforskap/
http://www.ks.no/arrangementer/kommunalpolitisk-toppmote-2016/hva-er-utenforskap/
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Rundt 20 % av innbyggerne i Nord-Trøndelag i alderen 18 – 66 år, står utenfor ordinært arbeidsliv. 

Dette tilsvarer ca. 18 000 personer av totalt 90 000 personer i samme aldersgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
2015

(estimat)

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,8 %

Nedsatt arbeidsevne 5,9 % 5,5 % 4,9 % 4,7 % 4,8 % 4,9 %

Beregnet antall sykemeldte 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 3,0 %

Uførepensjon 8,4 % 8,7 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 8,7 %

Helt arbeidsledige 2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 2,1 % 2,2 %

I alt 20,9 % 20,4 % 19,9 % 19,9 % 20,2 % 20,5 %

20,9 % 20,4 % 19,9 % 19,9 % 20,2 % 20,5 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

P
e
rs

o
n
e
r 

(1
6
-6

6
 å

r)

Figur 13: Utvikling i andel personer som står utenfor arbeidslivet i Nord-Trøndelag av 
befolkningen i alder 18-66 år. Tall for 2010 til 2015. Prosent. Kilde: Nav Nord-Trøndelag 
og SSB: Trygd og stønad
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Rundt 12 % av innbyggerne i Midtre Namdal Samkommune i alderen 18 – 66 år, står utenfor ordinært 

arbeidsliv. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Midtre Namdal samkommune 12,7 % 13,0 % 12,8 % 13,1 % 12,8 % 12,8 %

Namsos 12,9 % 13,1 % 13,1 % 13,2 % 13,2 % 13,1 %

Namdalseid 14,2 % 13,7 % 13,7 % 15,4 % 14,0 % 14,2 %

Overhalla 11,3 % 11,9 % 11,2 % 11,6 % 11,0 % 11,3 %

Fosnes 12,2 % 14,8 % 13,3 % 12,9 % 11,9 % 11,8 %
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Figur 14: Utvikling i andel av befolkningen (18-66 år) i Midtre Namdal samkommune og 
i hver av kommunene  som står utenfor arbeidslivet. Kilde: NAV Nord-Trøndelag og SSB 
Trygd og stønad

2010 2011 2012 2013 2014
2015

(estimat)

Sosialhjelp som hovedinntektskilde 148 162 143 162 176 196

Nedsatt arbeidsevne med livsoppholdsytelse 257 291 258 282 215 213

Beregnet antall sykemeldte 455 436 421 440 403 404

Uførepensjon 1306 1364 1422 1404 1417 1401

Helt arbeidsledige 214 205 189 207 236 226

I alt 2380 2458 2433 2495 2446 2440
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Figur 15: Utvikling i antall personer i alderen 18-66 år som står utenfor arbeidslivet i 
Midtre Namdal samkommune. Kilde: NAV Nord-Trøndelag og SSB Trygd og stønad
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Det totale antallet personer i alderen 18-66 år som er i «utenforskap» i MNS har økt fra 2010-2015. 

Antallet sosialhjelpsmottakere har også økt og det samme gjelder for antall helt arbeidsledige og antall 

uførepensjonister. 

4. Overordnede sosialpolitiske mål og strategier 
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de 

delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor. Gjennom et likeverdig 

samarbeid mellom kommune og stat, beskrevet i partnerskapsavtalen, er målet å få flere i arbeid og 

aktivitet og færre på stønad.  

På overordnet nasjonalt nivå er Regjeringen sitt mål med NAV: 

«ARBEID TIL ALLE» 

Målet om Arbeid til alle skal oppnås gjennom et godt samarbeid mellom stat og kommune. Både den 

statlige og den kommunale delen av NAV tildeles årlig prioriteringer og føringer, og med det følger det 

tilskuddsmidler som det enkelte NAV – kontor kan søke prosjektmidler gjennom.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer årlig alle kommuner om nasjonale mål, regjeringens 

satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det nasjonale fag – og forvaltningsansvaret på området.  

Gjennom Lov om sosiale tjenester har kommunen ansvar for viktige velferdstjenester som skal bedre 

levekårene og sørge for arbeidsinkludering/økt sysselsetting. Det er disse tjenestene som har 

hovedfokus i denne planen. 

De 5 hovedmålene i regjeringens arbeids – og velferdspolitikk er: 

1. Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende 

arbeidsliv 

2. Sikre økonomisk trygghet 

3. Et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem 

4. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett 

5. Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids – og velferdssystem 
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5. Lokale sosialpolitiske mål og tiltak 
I kommunebrevet for 2016, som går ut årlig til samtlige NAV – kontor i kommunene, er den kommunale 

tjenestedelen av NAV bedt om å ha mest fokus på ungdom (18 – 25 år) og flyktninger. Disse to 

gruppene skal ha prioritet og NAV skal løse dette gjennom å få flere i arbeid, gjennomføre bedre 

brukermøter, og gjennom økt kompetanse/opplæring internt. Å få flere i arbeid krever økt kontakt 

med arbeidslivet. Ved å øke kontakten med arbeidslivet skal den interne markedskompetansen i NAV 

bedres, noe som i sin tur medfører økt rekruttering og bedre inkludering. Økt kontakt innebærer også 

mer bistand til arbeidslivet.  

Kommunebrevet for 2016 er i sin helhet lagt ved denne planen (vedlegg 1). 

5.1 Lokale prioriteringer 
Med bakgrunn i nasjonale mål og strategier, samt med innspill fra NAV sine nærmeste 

samarbeidsparter, vil NAV Midtre Namdal i kommende periode prioritere følgende grupper, og foreslår 

følgende egne tiltak/virkemidler (innenfor den delen av NAV som tilbyr kommunale tjenester).  

I de tilfeller hvor dette anses som fornuftig og til brukerens beste, har NAV tillatt seg og foreslå aktuelle 

samhandlingsparter. 
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Gjennom følgende nasjonale målsettinger (1. – 4.), vil NAV MNS i kommende periode (2016 – 2019), 

prioritere nedenfor stående grupper, virkemidler, og samhandlingsarenaer: 

1. Et velfungerende arbeidsmarked med høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende 

arbeidsliv 

2. Sikre økonomisk trygghet 

3. Et sterkere sosialt sikkerhetsnett 

4. Et brukerorientert, effektivt og helhetlig arbeids – og velferdssystem 

 

Tabell 13. Prioriterte grupper og tiltak for MNS NAV i perioden 2016 – 2019 

 

Ungdom under 25 år: 

 

Som ikke starter på 

vgs 

 

Som slutter på vgs 

 

Som står utenfor 

skole og ordinært 

arbeidsliv 

 

Som mottar 

sosialstønad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal målsetting: 

NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant ungdom mellom 16 og 25 år  

NAV MNS skal bistå slik at flere fullfører og består videregående skole 

Ungdom som mottar sosial stønad skal i tiltak/ordinært arbeid så raskt som mulig 

 

Tiltak/virkemidler: 

Rask saksbehandling 

Enda tettere samarbeid med OT- tjenesten 

Styrking av Ungdomsteamet  

Erfaringsinnhenting og intern kompetanseheving 

Fortsatt, og økt, bruk av tiltak rettet mot ungdom 

Utvikle samarbeid med frivilligheten 

NAV – veileder i videregående skole 

 

Krever samhandling med: 

OT (oppfølgingstjenesten) ved Olav Duun videregående skole 

Forpliktende samarbeid mellom NAV og skolehelsetjeneste 

Forpliktende samarbeid mellom NAV og helsestasjon 

Forpliktende samarbeid mellom NAV og LOS 

Rus – og psykisk helsetjeneste i kommunene 

Tiltaksapparatet* 

Innvandrere: 

 

Arbeidsledige 

 

Flyktninger i 

introduksjonsprogram 

 

Familiegjenforente 

 

Kvinner 

 

Lavinntektsfamilier 

Lokal målsetting: 

NAV MNS skal bidra til å forebygge utenforskap blant innvandrerne i Midtre Namdal 

Innvandrere som mottar sosial stønad skal i tiltak/arbeid 

 

Tiltak/virkemidler: 

Rask saksbehandling 

Tiltak for innvandrerkvinner skal prioriteres 

Partnerskapsavtaler med Namsos Opplæringssenteret 

Partnerskapsavtaler med kommunenes flyktningetjeneste 

Opprette et innvandrer – team i NAV MNS 

 

Krever samhandling med: 
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 Namsos Opplæringssenter 

Kommunenes flyktningetjeneste 

Tiltaksapparatet 

Lokale bedrifter/arbeidslivet 

Internt  

Frivilligheten 

 

 

Lavinntektsfamilier 

Herunder fattige 

barn 

 

sosialt og økonomisk 

vanskeligstilte eller 

marginaliserte 

personer/familier 

 

 

 

 

Lokal målsetting: 

NAV MNS skal bidra til å forebygge «utenforskap» blant lavinntektsfamilier i Midtre 

Namdal 

NAV MNS skal bidra til å sikre at barn og unge i lavinntektsfamilier/fattige familier, ikke 

blir skadelidende 

 

Tiltak/virkemidler: 

Styrket samarbeidet med barnevernet 

For lavinntektsfamilier med barn/unge, skal NAV MNS søke løsninger som bidrar til 

sosial integrering av barna/unge 

Forpliktende samarbeid mellom NAV og helsestasjon, skolehelsetjeneste og LOS for å 

forebygge og sette inn tiltak tidligere 

 

Krever samhandling med: 

Barnevernet 

Oppvekst 

Rus- og psykisk helsetjeneste 

Arbeidsmarkedet/næringslivet/private og offentlige virksomheter 

Frivilligheten  

 

Personer med 

gjeldsbyrde 

 

 

 

Lokal målsetting: 

NAV Midtre Namdal skal tilby rådgiving, veiledning og opplysning for å forebygge 

gjeldsproblematikk 

NAV Midtre Namdal skal legge til rette slik at terskelen for å oppsøke råd og veiledning 

ved gjeldsproblemer blir lavere 

NAV Midtre Namdal sitt tilbud om gjeldsrådgiving skal gjøres mer kjent i det offentlige 

rom  

Ungdom og barnefamilier med gjeldsproblematikk skal prioriteres i NAV Midtre Namdal 

 

Tiltak/virkemidler: 

Redusere ventetid 

Muligheter for drop – in samtaler i publikums-mottaket 

Arrangere selv eller være med-arrangør for kurs i økonomi tilpasset brukerne, i tidlig 

fase med tema: Hvordan håndtere hverdagsøkonomien 

Arrangere økonomikurs rettet direkte mot ungdom, i samarbeid med oppvekst/skole 

og videregående skole 

Øke sosial- og relasjonsfaglig kompetanse intern i NAV 

Forpliktende samarbeid mellom NAV og kommunenes rus- og psykisk helsetjeneste 
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Krever samhandling med: 

Oppvekst 

Frivilligheten 

Videregående skole 

Tiltaksapparatet 

Styrking av 

brukermedvirkning 

Lokal målsetting: 

NAV Midtre Namdals skal bedre brukeropplevelsen i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 

Tiltak/virkemidler:  

NAV Midtre Namdal skal tilstrebe å ha en fast kontaktperson for brukere med mange 

utfordringer 

Brukere skal kunne få den informasjonen de har behov for i størst mulig grad uten å 

måtte gå på NAV-kontoret 

Nett og telefon utvikles til å bli viktigste kilde til informasjon og veiledning om ytelser 

Styrket brukermedvirkning og brukerorientering i NAV, gjennom utarbeidelse av årlig 

brukermelding 

Konkrete 

overordnede 

målsettinger 

 

 

Konkrete målsettinger for MNS NAV i planperioden: 

Minimum 61 % av arbeidssøkere skal over i ordinært arbeid 

Minimum 50 % av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne skal over i ordinært arbeid  

Andel personer med sosialhjelp som hovedinntektskilde skal ikke overstige 1,5 % 

Antall arbeidsledige innvandrere skal reduseres med 30 % 

NAV Midtre Namdal skal rekruttere flere deltakere til Kvalifiseringsprogrammet. Lokalt 

måltall: Til sammen 20 deltakere i programmet til enhver tid 

NAV MNS skal bidra slik at antall personer under fattigdomsgrensen** i MNS reduseres  

 

*I nedenfor stående oversikt presenteres de tiltak som NAV MNS kan benytte for å få personer i 

arbeid og for at personer skal beholde arbeid. I kolonnen til høyre beskrives hvilke leverandører 

(samt hva tiltaket heter) som leverer tiltaket pr. i dag i de tilfeller det er gruppetiltak. Tiltakene til 

venstre er enkelt- tiltak som kan benyttes i enkeltsaker.  

Arbeidsforberedende trening (AFT)  

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) MN Vekst, REKO 

Arbeidstrening  

Arbeidsrettet rehabilitering (dag)  

Arbeidsrettet rehabilitering (døgn)  

Avklaring REKO 

Avklaring i skjermet virksomhet  

Midlertidig lønnstilskudd  

Varig lønnstilskudd  

Jobbklubb 

Folkeuniversitetet – Leverer «Jobbklubb» 

Markedskompetanse – Leverer «Prosjekt Jobb» 

Mentor  

Oppfølging Frisknett 

2-årig opplæringstiltak 
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Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) 

-Folkeuniversitetet leverer gruppetiltaket 

«Kulturpatruljen» 

 

-SimSalaBim Second hand – leverer 

gruppetiltaket «Gjenbruksagentene» 

AMO enkeltplass  

Nettbasert arbeidsmarkedsopplæring (AMO)  

Utdanning  

Varig vernet arbeid (VVA) MN Vekst, NAMAS 

Inkluderingstilskudd   

Bedrifts intern opplæring (BIO)  

 

I tillegg har NAV MNS tiltaket «Arbeid for sosialhjelp» (Kommunalt). Her er det inngått 

samarbeidsavtale med Frivilligsentralen i Overhalla. 

** Husholdninger med inntekt etter skatt pr forbruksenhet under 60 prosent av den nasjonale 

medianinntekten (478 700 NOK i 2014), dvs årlig inntekt under 287 220 NOK. 

6. Samhandling 

6.1 Samhandlings- og utviklingsprosjekt som pågår 
NAV Midtre Namdal samhandler i dag med flere aktører og på flere nivå.  Det samhandles både med 

eksterne samarbeidspartnere og internt i NAV. Nedenfor er en presentasjon av noen pågående 

samarbeid og hva de inneholder: 

Målgruppe  Hva og hvem Kommentar/hvordan 

Utsatte barnefamilier 

Ungdom 

Samarbeid med 

barnevernet 

(forpliktende, fast) 

På flere nivå  

 

Har samarbeidsavtale, som sier noe 

om faste møter, og hvem som skal 

møtes etc 

Mål på sikt: enda mer forpliktende 

samarbeid/utvikle samarbeidet 

Ungdom som ikke starter 

på vgs eller som tar et 

opphold eller slutter 

underveis 

 

Samarbeid med 

Oppfølgingstjenesten ved 

ODVS (OT) 

Ungdomsteam (NAV) og 

OT  

Direkte oppfølging/møter 

med ungdom 

Trekantsamtaler med OT, 

NAV og ungdomskontakt 

Namsos kommune 

 

Fylkeskommunen og NAV, grensesnitt, 

hvem som skal gjøre hva etc. Ingen 

avtaler med andre 

utdanningsinstitusjoner 

 

Tett kontakt med ungdommen 
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Flyktninger  Samarbeid med 

flyktningetjenesten 

 

 

 

 

 

 

 

Samhandlingsavtale med 

flyktningetjenesten i Namsos 

kommune 

Ingen forpliktende samarbeidsavtaler 

med de andre kommunene enda, men 

tett samhandling mellom NAV lokalt og 

flyktningetjenesten i Overhalla.  

NAV imøteser samarbeid/samhandling 

med Fosnes og Namdalseid i løpet av 

2016 i forhold til flyktninger 

For brukere med rus og 

psykisk helseproblematikk i 

alle kommunene  

 

Rus og psykisk 

helsetjenesten i 

kommunene 

Mangler forpliktende 

samhandlingsavtaler, men tett 

samhandling i enkeltsaker/på 

brukernivå 

 

Personer med 

helseproblematikk (psykisk 

og somatisk) 

 

Faste “brukermøter” med 

behandlere/fastleger i 

MNS  

 

SYFO (konferanse med 

fokus på 

sykefraværsoppfølging)  

Godt samarbeid med noen fastleger, 

mindre samarbeid med andre 

 

Ledelse og bruker - 

representanter  

Brukerutvalg MNS, 

sammen med andre 

samkommunale tjenester 

NAV ønsker å bruke dette mer aktivt, 

blant annet til gjensidig 

informasjonsutveksling/oppdatering 

Personer med behov for 

kommunal bolig:  

 

Personer med rus og/eller 

psykiske lidelser 

Flyktninger 

Personer med ulike 

funksjonshemminger 

 

Jevnlige møter mellom 

NAV, Brukerkontoret, rus- 

og psykisk helsetjeneste 

og avdelingsledere (ved 

behov) i Namsos 

kommune 

 

 

Møter hver 14. dag. Tett samarbeid.  

 

Overhalla: NAV deltar i tildelingsmøter 

ved behov 

 

For ytterlige informasjon vises til 

Boligsosial handlingsplan i hver 

kommune 

 

Ungdom  

 

RUPS: Samarbeid mellom 

Politi, NAV, rus – og 

psykisk helsetjeneste i 

Namsos kommune. 

 

Overhalla: på- tvers møter 

mellom Politi, NAV, rus – 

og psykisk helsetjeneste, 

Folkehelsekoordinator, 

Tverrfaglige møter  

 

Eksisterer for Namsos og Overhalla 
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oppvekst og kultur 

Alle som har rus – relaterte 

problemer  

 

 

Samarbeid med ARA – 

Avdeling for Rus og 

Avhengighet 

(spesialisthelsetjenesten) 

 

 

Mangler forpliktende 

samarbeidsavtaler på strukturnivå 

 

Kun individuell oppfølging av 

enkeltpersoner pr nå 

 

NAV ønsker mer samarbeid i forhold til 

forebygging 

Alle som har behov for 

arbeidsutprøving  

Samarbeid med 

tiltaksarrangører 

(mellom NAV og 

tiltaksarrangører, både på 

fylkesnivå og lokalt) 

 

Avtaler med hver enkelt 

tiltaksarrangør, som beskriver innhold, 

tilbud og ansvar i forhold til 

oppfølging. 

 

To ganger i året: kontrakts- 

gjennomgang. NAV Nord – Trøndelag 

arrangerer. NAV lokalt er med på 

gjennomgangen. Dette er et viktig 

utgangspunkt for lokale 

forventningsavklaringer, som kan 

utnyttes bedre. 

 

NAV lokalt har fordelt 

ansvaret/kontakten med 

tiltaksarrangørene blant sine 

saksbehandlere. Tett dialog gjennom 

hele året. 

Personer som skal i 

aktivitet for sosialstønad  

Samarbeid med 

Frivilligsentralene i 

Overhalla og Namdalseid 

Samarbeidsavtaler. Godt utgangspunkt 

for flere tilsvarende samarbeidsavtaler 

med frivilligheten i kommunene. 

 

6.2 Forslag til utviklende samarbeid 
Gjennom dialog med NAV sine samhandlingsaktører underveis i planprosessen, er det uttrykt et behov 

for å styrke samhandlingen for å forebygge utenforskap i Midtre Namdal. I det følgende presenteres 

en oppsummering av innkomne innspill: 

Målgruppe Hva og med hvem 

Ungdom, flyktninger og arbeidsledige som 

befinner seg utenfor  

 

Utvikle tettere samarbeid med frivillige lag og 

foreninger, herunder Frivilligsentraler i samtlige 

kommuner i MNS 

Utsatte barnefamilier og ungdom  

 

Styrket samarbeid og mer forpliktende 

samhandlingsrutiner med barnevernet, med 

fokus på forebygging og tidlig intervensjon 
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Innvandrere 

 

Styrket samarbeid og mer forpliktende 

samhandlingsrutiner med Namsos 

Opplæringssenter  

Ungdom i videregående skole 

 

NAV – veileder i videregående skole (for å styrke 

samarbeidet med OT – tjenesten) 

 

Personer med rus – og psykiske lidelser Styrket samarbeid og mer forpliktende 

samhandlingsrutiner med kommunal rus – og 

psykisk helsetjeneste, med fokus på forebygging 

og tidlig intervensjon  

 

6.2.3 Oppsummering vedrørende samhandling og samarbeid 

NAV Midtre Namdal ønsker å bruke mål og foreslåtte virkemidler/tiltak i Sosialpolitisk plan 2016 - 2019 

som grunnlag for å utvikle eksisterende samarbeid og etablere nye samarbeidsrutiner med sine 

nettverk. Grunnlaget for samarbeid ligger i innkomne innspill, samt innspill fra den gjennomførte 

høringsrunden våren 2016. NAV Midtre Namdal vil følge opp intensjonene i planen ved å utarbeide en 

egen handlingsplan for bedre samarbeid og samhandling. Underveis i dette arbeidet vil NAV  

 

Midtre Namdal utarbeide gode verktøy (avtaler) som kan brukes i arbeidet med å konkretisere 

samhandling både på brukernivå og på systemnivå. Bruk av avtaler mellom NAV og andre instanser vil 

være en viktig ramme for samhandling og samarbeid, og alle avtaler skal som et minimum inneholde: 

a. Beskrivelser av hvordan samarbeidet og samhandlingen skal gjennomføres 

b. Hvordan brukerinvolveringen skal sikres i tverrfaglig samarbeid. 

Handlingsplanen skal tydeliggjøre og konkretisere hvordan NAV tenker å samarbeide med de ulike 

instansene i kommunen (helse- og omsorgstjenester som rus- og psyk., legetjenestene,  

omsorgstjenestene), og en tidsramme som styrer aktivitetene i det kommende året. Forebygging og 

tidig intervensjon vil være hovedmålet for samhandling mellom NAV og avtalepartene. Der dette er 

naturlig, vil NAV være en naturlig part i innovative og nytenkende prosjekter i samarbeid med 

kommunen og øvrig nettverk. Oppfølging av samhandlingsavtaler og prosjekter vil være en naturlig del 

av handlingsplanen.              

7. Evaluering og rullering av planen 
Prioriteringer og tiltak i Sosialpolitisk plan for Midtre Namdal Samkommune NAV 2016 - 2019 vil bli 

evaluert årlig.   
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Kildeliste 
Mål og disponeringsbrev til fylkeskontorene – 2016 

Kommunebrevet 2016 

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov 2009-12-18 nr 131)  

 Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og 

velferdsforvaltningsloven)  

Lov 16.06.2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)  

Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endinger i folketrygdloven og i enkelte andre lover 

(samleproposisjon høsten 2006) 

 

Nettressurser: 

http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336    

www.imdi.no   

http://www.ks.no/arrangementer/kommunalpolitisk-toppmote-2016/hva-er-utenforskap/  

www.ssb.no   

 

file://///fil01-w2012/brukere$/ELISKA/Sosialpolitisk%20plan/føringer/Foreløpig%20mål%20og%20disp%20Fylke%202016.pdf
file://///fil01-w2012/brukere$/ELISKA/Sosialpolitisk%20plan/føringer/Kommunebrevet%202016.pdf
http://www.regjeringen.no/templates/Odelstingsproposisjon.aspx?id=187143&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/templates/Odelstingsproposisjon.aspx?id=187143&epslanguage=NO
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20060616-020.html&emne=arbeids*&&
http://www.regjeringen.no/templates/Odelstingsproposisjon.aspx?id=190873&epslanguage=NO
http://www.regjeringen.no/templates/Odelstingsproposisjon.aspx?id=190873&epslanguage=NO
http://www.nykommune.no/#!kommuner/320-328-335-336
http://www.imdi.no/
http://www.ks.no/arrangementer/kommunalpolitisk-toppmote-2016/hva-er-utenforskap/
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Vedlegg 1 Kommunebrevet 2016 
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Vedlegg 2 Evaluering av mål i sosialpolitisk plan for 2011 - 2014 
Nasjonale mål/mål i 

samkommunen 

Strategi Tiltak Evaluering av tiltak/måloppnåelse 

Nasjonale mål: 1. Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid 

Mål i samkommunen pr. 2011: 

1.1 

Antall personer under 

fattigdomsgrensa i 

samkommunen skal ikke 

overstige 

landsgjennomsnittet. 

 

1.2 

Antall arbeidsledige med 

ikke – vestlig 

innvandrerbakgrunn skal 

ikke overstige 

landsgjennomsnittet. 

 

1.3 

Antall attførte i arbeid er 

flere enn 

landsgjennomsnittet. 

 

 

a) 

Unngå at høyere ledighet fører til 

langtidsledighet og utstøting. 

 

b) 

Prioritere ungdom, innvandrere og 

personer med nedsatt 

arbeidsevne. 

 

c) 

Sikre økt yrkesdeltakelse for 

grupper som i dag ikke deltar i 

arbeidslivet (særskilt eldre og 

uføre). 

 

d) 

Omprioritering av ytelser: fra 

økonomisk sosialhjelp til 

kvalifiseringsprogrammet. 

1. 

Gi brukerne informasjon og 

veiledning om: 

 Arbeids-, yrkes og 

utdanningsmuligheter 

 NAV sine virkemidler og 

arbeidsmarkedstiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Etablere systematiske 

gruppeaktiviteter i oppfølgingen av 

arbeidssøkere. 

 

1. 

Dette er alltid et fokusområde. 

“Kanalstrategi” er tatt i bruk, noe som 

innebærer at brukere som tar kontakt og er i 

systemet, kanaliseres inn på rett vei.  

NAV har bidratt til etablering av 

Karrieresenteret, som har blitt et fast tilbud.  

Karrieresenteret brukes aktivt, og 

er et tilbud til alle.  

Alle veiledere må vite om, og informere om, 

hvilke arbeidsmarkedstiltak som til enhver tid 

finnes.  

Viktig å huske på at mange av brukerne ikke 

vet noen ting om de tilbud som finnes. 

 

2. 

Gruppeoppfølging/gruppesamtaler er etablert 

praksis. Her inviteres flere arbeidssøkere 

samtidig til gruppesamtaler. Det har vært 

størst fokus på arbeidssøkende ungdom.  
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1.4 

Redusert langtidsfravær 

relatert til psykisk helse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Delta i samarbeidsmøter der den 

enkelte vurderes i forhold til arbeid 

med et forsterket fokus på 

utnyttelse av arbeidsevne. Spesielt 

fokus på ungdom, innvandrere, 

eldre og personer med nedsatt 

arbeidsevne. 

 

 

 

 

 

Ungdomsteamet er etablert for å fokusere på 

ungdom. Det har vært delvis lite oppmøte på 

gruppesamtalene.  Samtalene har foregått på 

NAV.  

De som ikke møter opp, risikerer å miste 

retten til stønad. 

Kunne gjort mer ut av dette, med nye grupper: 

eks innvandrere 

Nå: jobb for personer med 

innvandrerbakgrunn -> nytt prosjekt. Kjøpt av 

de som driver: Prosjekt jobb.  

 

Fremover: ta noen av gruppesamlingene selv.  

 

3. 

Har deltatt og deltar i mange samarbeidsmøter 

i flere sammenhenger, og flere av de 

prioriterte gruppene får mye fokus. Skulle 

gjerne gjort mere for flere av de prioriterte 

gruppene.  Føles ikke greit å måtte si nei til 

noe. Det har vært mest fokus på ungdom de 

siste år fordi at dette har vært en felles fokus – 

gruppe på flere nivåer, mye på grunn av stort 

fokus på ungdom som dropper ut fra 

videregående utdanning.  
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4. 

Økt deltakelse i 

kvalifiseringsprogrammet med 10 – 

20 personer 

 

5. 

Skape flere og bredere muligheter 

for sysselsetting 

 

4. 

Utviklingen i antall deltakere over tid. Anne Th, 

Marthe og Margrethe sjekker opp dette 

Margrethe: 15 stk pr i dag. Sjekke utviklingen!! 

 

5. 

Flere tiltak er satt i gang og videreført/etablert 

siden 2011. NAV har gitt flere tiltak rom for å 

“sette seg”.   

Eksempler: 

Prosjekt Jobb, samarbeid med næringshagen, 

jobbmesser, sykefraværskonferansen  
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Nasjonalt mål: 2. Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg 

Mål i samkommunen pr. 2011: 

Mål 

2.1 

Vi skal ha oversikt over 

ungdom under 24 år som 

faller utenom skole og/eller 

arbeid. 

 

2.2 

Ungdom i samkommunen 

som mottar kommunale 

tjenester skal være i aktivitet 

og/eller arbeid. 

 

2.3 

Økt fokus på det 

forebyggende arbeidet i hht. 

«sosial arv». 

 

2.4 

Sikre at barn og unge der 

foreldre har gjeldsproblemer 

ikke blir skadelidende. 

 

 

 

Strategi 

a) 

En særlig innsats rettet mot de 

som er avhengige av rusmidler og 

deres pårørende. 

 

b) 

Økt fokus på samhandling og 

samordning av lokale 

forebyggingstiltak. 

 

c) 

Følge opp individuell plan. 

d) 

For å sikre aktivitet til 

sosialhjelpsmottakere, bør det 

opprettes dagarbeidssentre i hver 

kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

1. 

Øke kompetanse mht 

barnefattigdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Funksjonsdeling med 

spesialisering internt. 

 

 

 

 
3. 

Tett samarbeid med OT – 

tjenesten ved Olav Duun vgs og 

andre samarbeidspartnere. 

Evaluering/måloppnåelse 

1. 

Namsos og Overhalla, har vært noen 

prosjektmidler og noe har gått til konkrete 

tiltak. Barnefattigdom er alltid aktuelt. 

Har økt opp noe egen kompetanse og 

bevissthet internt omkring barnefattigdom. Det 

er tatt inn som en naturlig del av samtaler. 

Kommet via fylkesmannen.  

Hvilke prosjekter og tiltak er prøvd? Sette opp 

en oversikt. 

 

Trengs mer langvarige tiltak over tid!! 

 

2.  

Det har vi gjort (NAV). Det har skjedd en 

spesialisering i og på tvers av kommunene. 

F.eks: ungdomsteam på tvers av kommunene. 

Spesialisering. Kommunene har fått 

spesialansvar.  

 

3. 

Godt og tett samarbeid med OT – tjenesten. 

Randi Aglen og repr fra Olav Duun har tette 

møter. 
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4. 

Oppdragsbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Danne grupper etter tema: bolig, 

skole, gjeld, enslige forsørgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige samarbeidspartnere: 

Samarbeid godt med noen, kunne samarbeidet 

tettere med andre aktuelle partnere.  

 

4. 

Nei, ikke fått til. Hadde et mål om å kartlegge 

oppdrag, men ikke fått til dette. Oppdrag både i 

kommunene (uløste oppgaver) og i arbeidslivet 

for øvrig. 

 

Har fått til samarbeid med Frivilligsentralen i 

Skage og Overhalla.  

 

 

5. 

Litt usikker på hva som menes. Tverrfaglighet? 

Ikke gjort nok på dette. Dårlig formulert tiltak. 

Marthe og Anne Th. Ser nærmere på dette. Hva 

er gjort i kommunene? 

 

De tiltak NAV setter i gang, de gjelder for alle 

kommuner.  

 

Noen prosjekter har vært for alle 4 kommuner, 

og noen prosjekter for enkeltkommunene!! 
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6. 

Danne målrettede ressursgrupper 

etter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Etablering av kommunale 

dagarbeidssentre. 

6. 

Ungdomsteamet, tidspress gjør sitt til at det er 

lite rom for å jobbe i team, grupper. Håper 

dette endrer seg nå, at det blir mer 

gruppe/team arbeid.  

 

Ta inn søknad om prosjektmidler som et eget 

tiltak! 

 

 

7. 

Ikke fått til dette noe sted, men ønsker å få til 

dette. Har til nå brukt MN Vekst.  

Krever samarbeid med frivilligsentraler og 

liknende. 

 

Så for seg en form på dette som ennå ikke er 

oppnådd. For lite systematikk til nå. Tas videre 

som et nytt tiltak. 

 

 

Nasjonalt mål: 3. Å bedre levekårene for de vanskeligstilte 

Mål i samkommunen pr. 2011: 

Mål 

1.1 NAV har en 

kontinuerlig oversikt 

over de 

Strategi 

 

Bedre livsbetingelsene og 

mulighetene for den delen av 

Tiltak 

 

1. 

Videreføre arbeidet i sosialpolitisk 

Evaluering/måloppnåelse 

 

1.  

Noe er gjort, noe er ikke prioritert. Brukes 
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vanskeligstilte i 

kommunen. 

 

1.2 Øke fokus på effektiv 

oppfølging mht de 

vanskeligstiltes 

spesifikke behov. 

 

 

befolkningen som har de laveste 

inntektene og de dårligste 

levekårene med særlig vekt på 

barns behov. 

plan. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Årlige brukerundersøkelser. 

 

 

 

 

 

som et styringsdokument, men bør kanskje 

tas til vurdering, evaluering og brukes til å 

sette mål for kommende år. Hva har en 

oppnådd i år? Hva må prioriteres kommende 

år?  

Kortsiktige og langsiktige mål.  

 

2. 

Ja, det har vi hvert år. Alle NAV – kontor. 

Nett. Brukerundersøkelser. Alle som er innom 

NAV – kontorene. God svarprosent! 

 

 

 

 

Generelle tiltak: 

 Utvikle og ta i bruk mer enhetlig kartleggingsverktøy for raskere og bedre avklaringer i forhold til den enkelte bruker 

 Gjennomføre systematisk bruk av kontaktperson, handlingsplaner, og individuell plan i oppfølgingsarbeidet 

 Gjennomføre systematisk og tett samarbeid med arbeidslivet og andre samarbeidspartnere i Midtre Namdal for å oppnå målsettingene 
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