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NAV Lillehammer-Gausdal
Avdelingsdirektør
Jan Tore Stø

Stab
Kontormedarbeider

Adm. støttefunksjon

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jobb og marked
Avdelingsleder

Ung / Tiltak
Avdelingsleder

Eini Duedahl Holmen

Steffen Gullikstad

Oppfølging (std. sit. >30 år)
Publikumsmottak
Marked
Prosjektstilling E6
Kompetanserådgiver
Merkantilt

Jobb og marked
•
Ella Merete
•
Enisa

// NAV

▪ Ung (alle < 30 år)
▪ Tiltakskoordinator
▪ Utvidet oppfølging
(egenregi)

▪ IPS Ung / IPS (egenregi)

Ungdom
•
Wenche
•
Kristin

Økonomi/
Arbeidsintegrering
Avdelingsleder

Avdelingsleder
Per Olav Kraabøl

Arbeid og helse

Nita Storeheier Leqvamb
Arbeidsintegrering
▪

Språk/kultur

▪

Økonomiteam
▪
▪
▪

Beholde arbeid

Lov om sosiale tjenester
Gjeldsrådgivning
Kvalitetskoordinator

SYFO

Skaffe arbeid
▪

Arbeidsintegrering
•
Oda
•
Merete

Medarbeidere fra økonomiteam saksbehandler for faste avdelinger og deltar også i
teammøter der

spes. tilpasset > 30 år)

Arbeid og helse
•
Rita
•
Ella Merete
•
Enisa

NAV-kontorets hovedoppgaver

• Følge opp brukere som trenger ekstra bistand for å komme i
arbeid eller aktivitet, samt å gi sosialhjelp inkludert råd og
veiledning samt kvalifiseringsstønad.

• Bistå arbeidsgivere som trenger hjelp til å finne arbeidskraft

// NAV

Noen arbeidsoppgaver
• Avklare, veilede og følge opp ulike brukere individuelt og i grupper
•
•
•
•
•
•
•

Bistand til jobbsøk og hjelp med utfylling av CV og søknader
Følge opp sykefravær
Vurdere brukers behov og arbeidsevne
Legge planer sammen med brukere – iverksette tiltak eller virkemidler
Gi økonomisk rådgivning og utbetaling av sosialhjelp m.m.
Tjenester til arbeidsgivere og samhandling med samarbeidspartnere
Koordinere komplekse saker og samarbeide med andre offentlige etater og
private aktører

• Motivere og veilede brukere i selvbetjeningstjenester på nav.no
// NAV

Sosialt arbeid – noe annet enn NAV-oppfølging?

•
•

•

•

// NAV

Formålsparagrafen lov om sosiale tjenester i NAV

// NAV

Fakta om sosialhjelp i Gausdal

// NAV

Suksessfaktorer – oppfølging og budsjett
• Vesentlig lavere sosialhjelpsutgifter enn mange andre jamfør KOSTRA
• Tett og god oppfølging medfører lavere kostnad til sosialhjelp
• Viktig å sikre tilstrekkelig personell til å bedrive oppfølging
• Reduksjon i personell vil medføre økte sosialhjelpskostnader

• Helhetlig oppfølging av brukere og familie
•
•
•
•
•

Kartlegging
Involvering og målrettet aktivitet
Arbeidsrettet/sosialfaglig oppfølging
Aktiv bruk av arbeidsrettede tiltak
Bruk av vilkår i sosialhjelpsvedtak for å fremme aktivitet
• Hensiktsmessige løsninger som er individuelt tilpasset

// NAV

DIGISOS
Digital søknad om sosialhjelp og innsynsløsningen
• Tilbud til de som kan benytte seg av det
•
•
•
•

Med eller uten støtte/opplæring
Frigjør tid til oppfølging
Ingen formkrav til sosialhjelpssøknad
«Digital kampanje»

• Bedre opplyste søknader enn tidligere
• Preutfylte felt
• Hjelpetekster underveis
• Bidrar til raskere saksbehandling

• Med innsynsløsningen kan den enkelte bruker følge med hvor
saksbehandlingen er i prosess inkludert at vi kan samhandle digitalt rundt
manglende opplysninger etc.
// NAV

Hva er vi stolte av som kontor:
• Utviklingsorientering og gjennomføringsevne
• Kompetanseutvikling

• Kompetanseuker, popups, lettbeint, markedsinformasjon (26 bedrifter inne i 2020) etc.

• Samspill med arbeidslivet
•
•
•
•
•

Høyest antall formidlinger i Innlandet
Prosjekt E6
Sommerjobbtiltaket
Ikomm-akademiet
Kompetansemedarbeider

• Helhetlig oppfølging av brukere
• Planlegging og aktivitet

// NAV

