


Tall og statistikk

Livsløpet

Livsforhold og 
opplevelser som påvirker 

ungt utenforskap

Hemmere og fremmere
i offentlig sektor

Samspill med 
offentlige tjenester



Portefølje 



Kunnskapsoppsummering og analyse 

• Bredere innsikt og dypere forståelse av 
hvem de unge som befinner seg i en NEET-
situasjon er, og hvordan de opplever sin 
livssituasjon.

• Innsikt i hvordan systemet er med på å 
fremme og hemme frakoblingsprosessen og 
påkoblingsprosessen.

• Bredere og dypere innsikt i rotårsakene til 
hvordan utenforskap oppstår.



Viktigste funn fra kunnskapsoppsummering 

1. Relasjonelle forhold 

• Kompetanse

• Robusthet 

2. Viktigheten av de 1000 første dagene i 
et individs liv

– Sosioøkonomiske risikofaktorer 



«Tidlig innsats, tidlig i livet». Universitetet i Stavanger (2022) 

"De ulike faginstansene er uenige 
om innholdet i sentrale 
nøkkelbegrep. De forskjellige 
faginstansene bygger på forskjellige 
teorier. Som konsekvens har de ulike 
perspektiver på samme fenomen 
eller situasjon.»

Helsestasjon

Barnehage

Barnevern

Pedagogisk-
psykologisk 

tjeneste

Tidlig 
innsats

Utfordringer i kommunikasjon og 
informasjonsdeling



Mangel på 
forebyggende og 
treffsikre tiltak 

Praksis
Ledelse og
organisering

Utfordringer 
for barn og 
unge

Barn og unge 
opplever 

tjenestene som 
fragmenterte og 
lite koordinert

Profesjoner og 
utdanninger

opprettholder 
svakheter 

ved dagens 
system

Det krever 
bevissthet og 
systematisk 

jobbing å 
etablere dialog og 
bygge relasjoner

Utvikling er 
vanskelig når man 

opplever at det 
ikke er mulig 

å gjennomføre 
hjelpen i dag

Bruk av forskning 
og praksisbasert 
kunnskap er ikke 

satt i system

Manglende
trygghet, snever

rolleforståelse, og 
lav kjennskap til 
andres lovverk

Rammebetingelser 

Mangel på tid, 
rom og kultur 
som fremmer 
kompetanse-

utvikling, 
samarbeid, osv. 

Ikke alle ledere 
prioriterer å 
bygge kultur 

basert på 
kompetanse-

utvikling 
og samarbeid

Ulike mål 
og prioriteringer 

vanskeliggjør 
samarbeid 

mellom tjenester

Myke føringer 
og ulike 

forutsetninger 
gjør at ikke alle 

utnytter 
handlings-

rommet sitt

Normalitets-
begreper. Ordene 

vi bruker kan 
være til hinder 
for at vi dekker 
barn og unges 

behov

Stor avstand 
mellom 

førstelinje og 
beslutnings-

takere

Mål- og 
resultatstyring 

fokuserer ikke på 
det som gir effekt

Statlig styring, 
sektorprinsipp, 
budsjettering, 

og ansvars-
fordeling

Offentlig politikk 
(læreplan, osv.)

Lovverket har 
fokus på hva som 
gjøres (output) og 

ikke effekt 
(outcome)



Effektrettede rammebetingelser 

1. Lovverk

2. Mål- og resultatstyring

3. Budsjettering 



Hvordan kan vi motvirke utenforskap senere i livet, 

gjennom tidlig innsats de 1000 første dagene i et individs liv? 



Missions – en metodikk for tverrsektoriell innsats

• Handler om å møte store, overgripende og 
komplekse samfunnsutfordringer

• Kjernen i en mission er å velge ut en 
samfunnsutfordring som mange sektorer 
må samarbeide om å få løst.
– Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig 

sektor (2020)

• En mission er ikke et enkelt prosjekt, men 
en portefølje av tiltak som kan oppmuntre 
til flere løsninger.
– Mariana Mazzucato (2018)



Sentrale tema for mission om de 1000 første dagene

• Forankring og eierskap 

• Aktører 

– Nasjonale, regionale og lokale 
innovasjonspartnere 

• Visjon og mål 

• Organisering og ressurser 

• Metoder og fremgangsmåter 

• Finansiering




