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Disposisjon for mitt innlegg

• Det haster å ta skikkelig tak rundt om i 
kommunene for de unge som står, eller holder 
på å falle utenfor, jobb eller utdanning

• Mange der ute, som ikke burde hatt det, har 
veldig god tid på andres bekostning 

• Hvordan kan vi ta mer tak?



Øverland: Du skal ikke sove

• Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme
Du har ikke lov å gå der og glemme!



Min bakgrunn:

• Professor i sosialpolitikk

• Har fra 2005 arbeidet med offentlig innovasjon

• Har fra 2017 vært tilknyttet  Søndre Land 
kommune for å arbeide med ungt utenforskap. I 
Norgestoppen for uføretrygd



Mine innvendinger på treghet:

• Drop out i skolen og bruke av sosiale 
entreprenører

• NAV prioriterer prosjekter som skal 
evalueres om tidligst ett år

• Sønnesønn som skal ut i arbeidslivet
• Dakotaindianernes slagord



When you discover that you are riding a dead horse, 
the best strategy is to dismount ( Dakota indianer

visdom)



Innvendinger på tenkemåte ( Det henger 
sammen):

• NAVs legeattestbruk av permanente lidelser  
• Hjelperne som skulle «tilbakeføre» en ung 

person med psykiske problemer; «det kunne 
vi forutsagt»

• Tilbakelent og passiv arbeidsform
• NAV som gjør seg utilgjengelig





SILOSYNDROMET



Status i dag:

• Hjelpeapparatet, med NAV i spissen, har i dag på mange 
områder blitt motstanderen til de grupper de skulle hjelpe

• Cottam:Organisasjonene står i veien for de formål de skal 
realisere

• Håpet er at NAV kan drive så ulikt, og at det finnes 
forbilledlige NAV enheter.

• Det triste er at det ikke virker som struktur og kultur sikrer at 
en må jobbe godt

• Kommunen og andre offentlig aktører har det på samme 
måten; gode unntak men ingen sikring



Hvem er vi til for? 

Hvem er eksperter på våre 
tjenester? T



Bakkebyråkratenes rolle

• Offentlig sektor en abstraksjon til en møter….
• Førstelinja rolle er avgjørende for de unge
• BBene har en vanskelig situasjon; uklare retningslinjer, 

utilstrekkelige ressurser.
• Ulike mestringsstrategier (Tummers & co 2015):
• Moving towards
• Moving away
• Moving against



Moving towards ( Imøtekomme brukerne)

• Regeltøying og regelbryting
• Handlingsorientert
• Kan til og med bruke egne midler for å hjelpe
• Ser brukeren og er opptatt av å hjelpe
• Relasjonell kompetanse
• Hillary Cottam: relasjonell velferd
• Buber: jeg-du Skjervheim: objekt - subjekt



Moving away from.. ( Skape avstand)

• Rutinisering og standardisering
• Rasjonering, gjør seg mindre tilgjengelig: bare tilgjengelig mellom 

1000-1030, bruk vår hjemmeside mv.
• Vi kommuniserer nå oftere med datamaskiner.
• (autist  til NAV)
• Unge som skal ha hjelp oppfatter seg ikke standardvare
• Barnevernets utfordringer Hjelp og kontroll: Barneombudet: god eller 

dårlig saksbehandler : Lotto
• Inkompetente foreldre og sjøltrygghet



Moving against..Kontrollerer og konfronterer

Bruker rigide regelfortolkninger, gjerne til brukernes ugunst; 
vedkommende er ikke stønadsberettiget, du kan dessverre 
ikke få..
Kan også være direkte aggressive og konfrontere på en 
uvennlig måte : jeg fått melding, du har ikke møtt opp..
Noen regelfortolkninger under koronaen



Alle tre kategoriene finnes

• Kan bli ganske avgjørende hvem en møter
• Vi må sørge for at det blir flest hjelpere
• I Søndre Land prøver vi nå å ha som felles 

motto «Fram i skoa»: vi må ha en 
framoverlent arbeidsform og holdning skal 
vi nå flest unge. Proaktivitet nødvendig



Fem viktige  og enkle prinsipper
1) Tilbudene skal tilpasses brukerne så langt mulig, ikke omvendt

2) Vi skal ha individuell kartlegging av hver enkelt, og individuell oppfølging

3) Vi har erfaring med at NAV har mange tilbud, men de blir ofte.

4) Hjelpa skal gis så lenge det trengs

5) Hjelpa må gis kontinuerlig

6) Alle bør ha en primærkontakt

• Det finnes mange gode hjelpere der ute, og en del er 
forhåpentligvis her i dag. Men det treng flere



Kolbein Falkeid: Det er langt mellom venner

• Det er langt mellom venner.
Mellom venner står mange bekjentskaper
Og mye snakk.

Venner ligger som små lysende stuer
Langt borte i fjellmørket.
Du kan ikke ta feil av dem.


