Virksomhetsplan NAV Mandal 2018
Prioriterte områder:

Bedre
brukermøter

Flere i
arbeid
Mål

Mål

Økt
kompetans

Aktiviteter for måloppnåelse

Ansvar Risiko

Brukerperspektiv
Flere i arbeid
Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarked
- Gi arbeidsrettet bistand med god kvalitet til rett tid, prioritere unge.
- Sikre god gjennomføring av nytt regelverk på AAP
- Ta i bruk ordinært arbeidsliv som arena for inkludering
Andel arbeidssøkere med
>73% Felles for alle arbeidssøkere:
overgang til arbeid skal øke:
 Innkalling til informasjonsmøte med CV-sjekk
 Digital oppfølging/øke andel med digital oppfølging
gjennom informasjon, motivasjon og hjelp til selvhjelp

R3,R6

 Veiledningsmøte ved 6 mnd ledighet med fokus på
geografisk og yrkesmessig mobilitet, enkel
karriererådgiving og motivasjon i søkeprosessen
 Lage utvidede rutiner for prioriterte grupper ihht ROSanalyse
 Unge under 30 år

 Samtale om veien videre og påmelding Jobbklubb
umiddelbart etter informasjonsmøtet
 Behovsvurdering hver åttende uke
 Tett samarbeid med jobbspesialister for rask overgang til
arbeid
Planlegger eget prosjekt

R2,R4

 Innvandrere (utenfor EØS)

 Samtale med kartlegging av språk og hva som ligger i
oppgitt kompetanse
 Bekreftelse på at obligatorisk norsk er gjennomført
 Tiltak rettet mot økte språkferdigheter ved mangel på
dette
 Parallell vurdering av andre kompetansehevende tiltak
 For unge under 30 – se eget punkt

R3,R6

 Langtidsledige

 Økt bruk av jobbklubb for å hindre langtidsledighet
 Samtale med alle som har 8 mnd igjen av
dagpengeperioden, herunder utvikle ny mal for samtalen
 Økt bruk av MIA i samtalene med fokus på geografisk og
yrkesmessig mobilitet
 Ny vurdering av innsatsbehov

R3

Andel personer med nedsatt
arbeidsevne med overgang til
arbeid skal øke:
 Unge under 30 år,

>48%
 Opprette nytt tiltak for utvidet oppfølging, der disse er en
prioritert gruppe. Se eget pkt. i virksomhetsplanen for
jobbspesialister.
 Prioritere unge brukere med rusproblematikk for
avklaring hos veileder og deretter tett oppfølging hos
jobbstrateg/jobbspesialist
80% i  Ljosheim service - prioriterer unge under 30 år. Følge
arbeidsrutine på fellesen
rettede
tiltak
65%  Jobbstrateg – unge prioriteres. Følge rutine for
i arb/
oppfølging
utd
60%  Jobbstrateg - flyktninger etter gjennomført intro. Følge
i arb
rutine for oppføling.
/utd

 innvandrer (utenfor EØS),
 langtidsledige

AL/TK/ O:R1,
Veil
R2

O:R1,
R2

O:R1,
R2
O:R1

 Bruke OPS verktøyet for å få oversikt over de
langtidsledige
 Prioriteres til oppfølging av jobbstrateg/ jobbspesialister.
O:R1

 Sykmeldte

Antall unge som har mottatt
økonomisk sosialhjelp

Andelen AAP mottakere skal
reduseres med 10%

<17

<455
brukere
ved årsskiftet

 Vurdere på 8 ukers tidspunktet behovet for møte før uke
17-26. (DM2)
 Avklare i første møte hva som skal til for at den
sykmeldte kan komme tilbake i arbeid
 Prioritere oppfølgingsmøter ute i bedriftene for å
kartlegge tilretteleggingsmuligheter med arbeidsgivere
 Se for øvrig rutine for SYFO
 Økonomiteamet skal straks varsle veileder om ny bruker
som søker økonomisk sosialhjelp
 Alle unge, nye søkere av sosialhjelp skal inn til samtale
med veileder før vedtak fattes, senest innen 1 uke
 Sosialhjelpsmottakere under 30 år skal diskuteres med
aktuelle veiledere
 Alle passive mottakere skal vurderes for Ljosheim service
umiddelbart etter mottatt søknad - vurderingen registreres
i Arena
 Alle unge, nye søkere skal vurderes for råd og veiledning
etter § 17, med tanke på å hindre økonomiske problemer
på et senere tidspunkt
 Månedlig kontroll av vedtak og evaluering i teammøter
Ukentlige vurderingsmøter der alle søknader skal diskuteres
 bruke rådgivende lege i større grad i enkelt saker
 tidligere inn med oppfølging i sykepengeløpet
 avklare unntakssaker i Samhandlingsmøter med ARK,
ALS, ROL, hjelpemiddelsentralen
 bruke jobbstrateger og jobbspesialister for å få brukere
raskere ut i arbeid

O:R7

T1

J/Ø:
R2,R4
ØT/veil R5
ØT/veil
Veil øk
TK/AL

Andel gjennomførte dialogmøte
2 innen 26 uker (kun sykmeldte
uten fritak)

89%

Andel graderte sykmeldinger på
12 ukers tidspunktet

45%

Andel brukere med avtalt
aktivitet skal øke

Over
85%

Følge oppfølgingstiltak over.
Sende innkalling med en gang oppgaven
« kandidat dialogmøte 2» kommer på Syfo-benken i Arena
Innkalle arbeidsgiver i møteplanleggeren der leder er lagt inn
via Altinn for å sikre raskere avtaletidspunkt for møte
Følge opp at DM 2 blir holdt innen fristen på egne og andre
NAV kontor som har møte på vegne av NAV Mandal
Viser for øvrig til rutine SYFO
TK følger opp i forhold til frister.
Gjennomføre ukentlige saksdrøftingsverksted
Følge opp innspill fra legen via sykmeldingene, og
kommunikasjonen med arbeidsgiverne før 12 ukers
tidspunktet
Sykmeldte uten arbeidsforhold kalles inn til samtale innen
uke 12. Vurder behovet for tett oppfølging og videre
samhandling/møter med den sykmeldte og legen evt andre
aktører for arbeidsrettede tiltak senest ved uke 12.
TK følger opp via dialog med den enkelte veileder i teamet
at:
 brukervilkårene blir godkjent i løpende og nye saker i
Oversikten
 det er laget digitale aktivitetsplaner med et definert mål
for brukerne/arbeidssøkerne
 Oppgaven « venter på svar fra NAV» blir tatt innen
fristen
 Avdelingsleder følger opp resultatene sammen med TK

Veil/
TK

O:R7

Veil/
Kompe
tansevei
leder

O:R7

Veil/
TK/
AL

O:R5

Opplæring i Supported employment, SE
 se forøvrig rutine for oppfølging
Andel KVP-deltakere som gikk
over i arbeid eller utdanning
Andel deltakere i
introduksjonsprogrammet med
overgang til arbeid eller
utdanning
Delmål:
Helsesituasjonen skal avklares
innen 6 mnd.

Introdeltakeren skal få bedre
arbeidslivskunnskap

60 % Gjennomgå mål om arbeid i oppfølgingssamtaler, og vurder
om målet er realistisk underveis i løpet
Følge opp tiltak, informere om ledige jobber, gode
utdanningsmål og veilede om muligheter i arbeidsmarkedet
55%

Alle Det skal opprettes tverrfaglige møter/ansvarsgrupper (KVE,
fastlege, NAV, helsearbeider, evnt PPT, ARK) for
flyktninger med helseutfordringer
Ved behov skal programrådgiver delta i konsultasjon med
fastlege for å gi informasjon om helsesituasjonen. Dette for å
gi fastlegen grunnlag for å iverksette korrekt behandling, og
for å skrive gode medisinske erklæringer så vi kan
tilrettelegge program evnt søke om ekstratilskudd for disse.
Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller
atferdsvansker skal vurderes, senest seks måneder etter
bosetting.
Både oppfølgings- og integreringsavdelingen skal delta i
ressursgruppene. Det første av tre møter avholdes etter tre
måneder i intro

Veil

O:R4
O:R3

Introdeltakerne skal i praksis i og rundt vinter-, sommer- og
høstferien
Arbeidslivskunnskap skal være tema i oppfølgingssamtaler
og på NAV-kurs
Introdeltakerne skal kalles inn til informasjonsmøte for
arbeidssøkere på NAV mot slutten av programmet
Alle flyktninger skal ha godkjent
individuell plan innen tre måneder
etter bosetting

100 %

Prioritere samtaler med informasjon og kartlegging tidlig
etter bosetting. Tydeliggjøre ansvarsforhold mht bosetting,
helse, økonomi mm.
Ni arbeidssøkere i arbeid pr
22
Opprette tiltaket internt: «Utvidet oppfølging»
jobbspesialist pr år
persone  gjennomføre opplæring av jobbspesialister, JS i forhold
ri
til metode og rutiner, SE
tiltaket  informasjon til veiledere på NAV Mandal om tiltaket via
til
møter (kontormøte, avdelingsmøte, teammøte)
enhver  minimum 22 personer i tiltaket til enhver tid, 12 -20
tid
personer pr jobbspesialist.
 prioritere unge under 30 år på situasjonsbestemt og
9i
spesielt tilpasset innsats, og varig tilpasset innsats der
arbeid
målet blir endret til arbeid med minst 20% arbeidsevne
pr år pr
innen 6 uker
veileder
 Personer over 30 år kan også vurderes for tiltaket
 opprette samarbeid og samhandling internt i NAV og
med arbeidsgivere.
Målrettet samhandling og kompetansebygging for å tilby bedre tjenester til arbeidsgivere
- Styrke relasjon og videreutvikle arbeidsgiverkontakt
- Sikre bedre koordinerte tjenester

AL/
metode
veil/
veileder

O:R2

- Bidra til økt rekruttering til ledige stillinger og et IA
Andel virksomheter som har fått >33,6%  Økt fokus på registrering i teammøter og avd. møter
AL/Met
arbeidsmarkedsbistand fra NAV
odeveil/
 Opprette samarbeid mellom jobbspesialister og
veileder
rekrutteringsrådgiver med faste møtetidspunkter,
 samkjøre bedriftskontakt/besøk
 Økt fokus på arbeidsmarkedskontakt under oppfølging av
ordinære arbeidstagere
 Fokus på registrering i markedsmøter
Antall formidlinger skal øke
>79  Gjennomføre tiltaket: «Utvidet oppfølging»
 Opprette samarbeid mellom jobbspesialister og
rekrutteringsrådgiver ved jevnlige møter.
 Fokus på melding av formidlinger til
rekrutteringsrådgiver
 Fokus på hva som gir formidling

Kvalitet
Bidra til bedre brukeropplevelser
- Utvikle og gjennomføre god offentlig service
- Sikre at brukere møtes på riktig arena med brukermedvirkning
- Helhetlig og koordinerte tjenester fra NAV
- Videreutvikle digitale tjenester
Styrke råd og veiledning § 17
>80  Tilbud om råd og veiledning i vedtak om økonomisk
sosialhjelp der det er behov
 Prioritere unge under 30 år samt voksne som står foran
endring/reduksjon i egen økonomi for å hindre at
økonomiske problemer oppstår
 Lage handlingsplan sammen med bruker ifht budsjett og

R2,
R5

økonomikontroll
 Vekt på hjelp til selvhjelp istedenfor styring.
Hindre at barn og unge opplever 100%
Samarbeid med kulturkontoret om kommunens fritidsstøtte
utenforskap, og øke deltagelse på
 Oversende kontingentsøknader til kulturkontoret uten
arenaer hvor jevnaldrende
ugrunnet opphold der familien i utgangspunktet ikke
treffes(barneperspektivet)
mottar økonomisk sosialhjelp
 Gi rask tilbakemelding til kulturkontoret ved
henvendelser om barn i målgruppen
Fokus på barn og barns behov for deltakelse på jevnaldrenes
arena
 Tema i samtale med foreldrene
 Dekke fritidsaktiviteter og utstyr der økonomi er hindring
 Opplyse om mulighet for dekning av fritidsaktivitet i alle
vedtak hvor det er barn i familiene
 Samarbeid med veileder oppfølging der det er foreldres
helse som er til hinder for deltakelse
 Samarbeid med frivilligkoordinatoren og Røde Kors om
«En god nabo»
Økt kvalitet i møtet med bruker Målopp  Interne fagmøter hver 14. dag etter kartlegging av
LederR4,R5
nåelse
gruppen
kompetansehevingsbehov. Se egen opplæringsplan
på
AL
 Oppnevne en kompetanseperson innen ulike aktuelle
bruker
fagområder for å kvalitetssikre kompetansen og dele
målene
kunnskap med de andre medarbeiderne på
avdelingsmøter, teammøter og fagmøter.
 Kollegaveiledning minimum 1 gang i måneden
 Opplæring for nyansatte (egen sentral opplæring) og
intern opplæringsplan på kontoret

Videreutvikle samarbeid med
andre aktører for å legge til rette
for et helhetlig og koordinert
tilbud til brukere

 Tavlemøter i avdelingene/teamene for å avdekke behov
for kompetanseheving.
Målopp  Samarbeidsmøter med ARK 1 gang pr måned
Ledernåelse  Styrke samarbeidet med DPS ved å invitere til felles møte gruppen
på
med info om hverandres arbeid, evaluere samarbeidet vi
bruker
har, og hva vi evt bør styrke av samarbeid framover 2
målene
ganger i året.
 Gjennomføre avklaringsmøter / matchemøter sammen
med arbeidsrådgivningskontoret, rådgivende overlege,
Arbeidslivssenteret og hjelpemiddelsentralen en gang i
halvåret, evt oftere ved behov.
 Gjennomføre møter med HF-team hver 2 uke
 Gjennomføre møter med Lindesneslosen 1 gang pr mnd
 Følge samarbeidsavtalen med kriminalomsorg i frihet
med tanke på å kombinere soning/oppfølging for
enkeltbrukere
 Informerer leger på legemøtene om muligheter/tiltak i
NAV.
 Styrke samarbeidet med Barnevern Sør
 Fange opp barn i risikofamilier
 Bidra til at aktuelle barn får delta på arena med
jevnaldrende
 Økt kompetanse om hverandres arbeid for bedre
veiledning av utsatte familier
 Deltakelse fra helsearbeider, familiesenteret og
frivilligkoordinator på teammøter i integreringsavdelingen

 Deltakelse på ressursgrupper sammen med
Kvalifiseringsenheten og Karrieresenteret
 Gjennomføre samarbeidsmøter ang Husbanken/bostøtte
to ganger årlig
Sosialhjelpsmottaker med
100%  Avdelingsleder for aktuelle avdelinger møtes hver måned
aktivitetsplikt skal inn til
for gjennomgang av liste for å sikre at alle får oppfølging.
oppfølgingssamtale innen 1 uke
 Veiledere på sosialhjelp formidler beskjed til TK
 om nye sosialhjelpsmottakere etter gjeldende rutine som
videreformidler til aktuell veileder
 Veileder kaller inn bruker til samtale innen 1 uke for
samtale/oppfølging og vurderer aktuelle tiltak med fokus
på arbeid. Brukere på situasjonsbestemt og spesielt
tilpasset innsats blir prioritert av veileder og av
jobbspesialister for utvidet oppfølging, for å ivareta
aktivitetsplikten med mål om arbeid
 Utarbeide digital aktivitetsplan sammen med bruker
Bruke tilbakemeldinger fra brukere Tlf
 Avdelingsleder og leder ringer 10 brukere fra hvert
til å utvikle kontoret.
konfr
innsatsområde innen mai og desember
med
 Ledergruppa avklarer hvem som ringer til hvem.
brukere
2x pr år
Bidra til økt kompetanse
- Sikre arenaer for læring
- Endringsledelse og kompetanseheving innen områdene arbeidsmarked, inkludering og veiledning
- Sikre digitale ferdigheter.
Ivareta endringer og gjennomføre
100%  Oppnevne en kompetanseperson innen ulike aktuelle
dem i avdelingen
fagområder for å kvalitetssikre kompetansen og dele

AL/veil
AL
TK/Vei
l
Veil
Veil
AL

AL/veil

O:R5,
R6

100% 

Kontroll over egen portefølje for
veileder



Sikre digitale ferdigheter

Alle i

NAV
skal
kunne

veilede
brukere 
digitalt

kunnskap med de andre medarbeiderne på
avdelingsmøter, teammøter og fagmøter.
God kjennskap til våre oppfølgingsverktøy;
Oversikten/Modia/Arena
Opplæring på fagmøter/avd. møter om nytt i systemene
gjennom året
Bruke OPS verktøyet for oversikt over aktuelle
brukergrupper
Alle brukere med Bank ID skal følges opp digitalt hvis
ikke de har reservert seg i kontakt- og
reservasjonsregistret
Gjennomgang av nye digitale løsninger i kontor- og
avdelingsmøter
Tema i oppfølgings- og medarbeidersamtale med alle
veiledere

Medarbeiderperspektivet
NAV Mandals samlede sykefravær
- kommunalt ansatte
Etatens sykefravær samlet
(egenmeldt og legemeldt) - statlig
ansatte

<4%  Følge rutine for oppfølging av sykmeldte
 Nærværspillet i teammøtene 1 gang pr mnd.
 Gjennomføre dialogsamtaler med ansatte minst 2 g pr år i
tillegg til medarbeidersamtale
<6,3%  Ha nærvær som faste tema på avd. møter og teammøter
 Bruke ROS-risikopunkter aktivt i arbeidet med
oppdatering minimum 1 gang.
 Ved risiko for sykefravær avtaler veileder samtale med
avdelingsleder.
 Bevisstgjøring for alle om å «se» hverandre og gi

Veil
AL/TK

I min enhet preger NAVs verdier
– tydelig, tilstede og
løsningsdyktig – det arbeidet vi
gjør.
Oppfølging:
«Jeg får hyppig ros og
anerkjennelse for min innsats»
Jobbsenter/Vedtak:
«I min avdeling gir vi hverandre
åpne og ærlige tilbakemeldinger»

konstruktive tilbakemeldinger.
 Avdelingsleder prioriterer tilstedeværelse ved fravær.
 De som er til stede skal bli sett.
 Ved sykefravær skal teamkoordinator avklare/fordele
oppgavene til den sykmeldte.
 Ved fravær utover 3 dager skal avdelingsleder og
teamkoordinator avklare/fordele oppgavene til den
sykmeldte.
 Avdelingsleder gir informasjon om redusert service i
teamet til resten av enheten.
 Avdelingsleder vurderer om det er behov for hjelp fra
andre.
 Avdelingsleder gir den sykmeldte informasjon om
hvordan oppgavene håndteres under fraværet.
 Bruke Arbeidslivssenteret (ALS) ved fravær der det er
behov for bistand
4,5  Medarbeiderdag for å avklar verdier i kontoret våren
2018.
 Utarbeide prosedyrer for hvordan vi samhandler om
brukerne.
Evaluerer tiltakene i MBA august 2018.
4.4  Oppfølgingsavdelingen jobber med punktet på
avdelingsmøter og teammøter
 Felles ansvar for alle i avdelingen
4,5 Vi fortsetter med samme tema som i 2017, for å holde fokus
på dette:
 Vi skal snakke med hverandre, ikke om.

AL/TK

R3,R8

TK
Alle

R8

 Gi og ta i mot tilbakemeldinger på en god måte
 Vi skal kommunisere direkte, og løse problemer på
lavest mulig nivå
Punktene over skal være tema i team- og avdelingsmøtene i
2018

Økonomi
Holde budsjett

100%  Månedlig gjennomgang i ledergruppa
 Rapportere etter kommunal og statlig standard
 Tiltak utarbeides ved avvik

Leder
Leder

