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Generelt om NAV

• De første NAV-kontorene kom i 2006 og er en felles etat som består 
av trygd, arbeid og sosialtjenesten

• Med i NAV Vest-Viken (statlig side)

• NAV-kontoret skal ha et minimum av kommunale tjenester

• Partnerskap mellom stat og kommune

• Antall ansatte Ringerike: Statlig ansatte: 45 og kommunalt ansatte: 
32 (58/42)

• NAV utbetaler rundt 2,1 milliarder kroner til innbyggerne i Ringerike 
hvert år.

• NAV-kontoret skal i hovedsak arbeide med arbeidsrettede tjenester
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NAV leder

Ungdomsavdeling Marked Oppfølging 1 Oppfølging 2



// NAV

NAV-kontorets hovedoppgaver

• Arbeidsrettede ytelser – oppfølging mot arbeid

• Sykmeldte (sykepenger)

• Arbeidsavklaringspenger

• Arbeidsledige (dagpenger)

• Uføretrygd 

• Arbeidsmarkedstiltak

• Økonomisk sosialhjelp

• Midlertidig bolig

• Økonomisk rådgivning(gjeldsrådgivning/forvaltning)

• Råd og veiledning

• Kvalifiseringsprogram
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Vårt særpreg ved NAV-kontoret på Ringerike er:

•Helhetlig: arbeid, økonomi, barn, bolig

•Samarbeid: internt, og eksternt med andre enheter i 

kommunen, arbeidsgivere

•Arbeidsmarkedskompetansen

•HOLF(helhetlig oppfølging av barnefamilier), 

jobbspesialister, UT
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Antall arbeidsledige – helt ledige

Arbeidsledige januar   2020 399        2,6%

Arbeidsledige     mars   2020 1538        9,9%

Arbeidsledige    Mars 2022 323       2,1%

Landgruppe 3
Ledige uten videregående skole
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Sosialhjelp
Februar 2020 Februar 2022

Sosialhjelp Voksne (30-100)

Hovedinntekt:

Alle som har mottatt en 
ytelse:

151

236

102

183

Sosialhjelp Ungdom (18-29):

Hovedinntekt:

Alle som har mottatt en 
ytelse:

91

144

40

83
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Økte strømutgifter

Januar - Mars 2021    kr 1.112.611,-

Januar – Mars 2022   kr 1.284.922,-

Hva tenker NAV om strømutgiftene?

• Litt for tidlig å se resultater. Problemene kommer ofte til syne «på 
våren» for da starter strømstengingen. 

• Høy terskel for å ta kontakt med NAV, man skyver på problemene, 
ønsker å løse problemet selv. Når problemet ikke lenger kan utsettes 
fordi strømmen er stengt, kommer henvendelsene og søknadene.

En post som stadig øker er utgifter til husleie.
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Daglige ferdigheter 

Stå opp om morgenen, 
ernæring, hygiene 

Bo-oppfølging 

Motivering og kvalifisering 

Helseavklaring 
psykisk/fysisk 

Kvalifiseringsprogram

Ung Fremtid 

Statlige 
arbeidsmarkedstiltak

Oppfølging

Avklaring 

Arbeidsforberedende tiltak 

Varig tilrettelagt arbeid  

Lønnstilskudd

Jobbspesialister 

Arbeidstrening 

Arbeid

Varlig lønnstilskudd 

Uføre

Sosialhjelp/tiltakspenger Sosialhjelp/tiltakspenger 
Sosialhjelp Kvalifiseringsstønad 

Tiltakspenger   

Kvalifiseringsstønad 
Arbeidsavklaringspenger Tiltakspenger 

Dagpenger 

Sykepenger  

Lønn med tilskudd fra NAV 
Arbeidsavklaringspenger 

Tiltakspenger 
Kvalifiseringsstønad   

Lønn uten tilskudd fra NAV Varig 
lønnstilskudd fra NAV 

Uføretrygd

UNG FREMTID 

Tiltakstrappen hos NAV 

• Anerkjenne bruker
• Avklare bruker 
• Bygge tillitt
• Avklare roller  

• Karriereveiledning
• Helse 
• Økonomi
• Jobb eller skole 
• Bolig 

• Arbeidstrening 
• Læreløp 
• Behandling 
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Bruker 

BRUKER

NAV 

Ringerike kommune

AFT  
Jobb

spesialist 

Ung 
Fremtid 

Økonomisk 
veiledning 

UT
Avklaring 

Oppfølging

VTA 

Fontene-
huset Utdanning

stiltak 

RPH

Digital 
jobbklubb

Midl. 
lønnstil-
skudd

Kom. 
Praksisplas

ser 

Bolig
tjenesten 

Lærings
senteret 

Opplærings
tiltak 

VTO 

Arbeids
trening 

KVP

Frisklivs
sentralen 

Barnevern

Psyk/rus 
USN

Tildelings
kontoret 

HAB

Opplærings
kontoret 

Ung Invest

Folke-
universitetet

KID og KIB-
kurs 

OPUS

Arbeidsgivere

Stjerne-
gruppa 

Aktiv jobb 
i skolen

Karriere
senteret 

Kirkens 
Bymisjon 

Ringerike 
vgs 

Oppfølgings
tjenesten

Hønefoss 
vgs

Utdanning 

Andre samarbeidspartnere 

Adaptor

ARK

Hjelpe-
middel-

sentralen 
Varig 

lønnstil-
skudd 

Menova

Frivillighets-
sentralen

Kiwanis

Krise-
senteret

Koordiner-
ende 
enhet 

Fossen 
Friluft

Fastleger

Spesialist-
helse-

tjenesten 

Tannleger

Ringerike 
Sykehus Røde 

kors 

ARR

Match
box

HOLF
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Tannhelse

• Utgifter til tannhelse og briller står i en særstilling, da 
behandlingen i liten grad dekkes av folketrygdloven.

• Det er nødvendig behandling i tråd med gjeldende faglige og 
forsvarlige behandlinger som skal dekkes.

• Prisforskjellen mellom ulike tannleger kan være store, og 
stønaden kan beregnes til å dekke et rimelig alternativ.

• Kosmetisk behandling anses i utgangspunktet ikke som
nødvendig for livsoppholdet, men det skal tas sosiale hensyn
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• Mottaker kan velge selv hvilken tannlege de ønsker å motta 
behandling hos.

• Tannlegen foretar en undersøkelse av vedkommende, stiller 
diagnose og utarbeider et behandlingsforslag som oversendes 
NAV for godkjenning. 

• Godkjenningen foretas av en rådgivende tannlege.

• Ved uenighet eller spørsmål tar rådgivende tannlege kontakt 
med behandlende tannlege.


