
 

 

Til: 

Utvalgte politikere og kommunedirektør i Østre Toten Kommune 

 

 

Innspill til budsjett 2022 

 

Hvordan få ungdom ut i arbeid? 

Det er en utfordring med unge som ikke kommer ut i arbeid i dagens samfunn. For kommunene i 

Norge er dette tapte skatteinntekter over flere år. 

Det finnes flere verktøy som kan benyttes for å lykkes med dette. Et av disse er lyk-z metodikken 

FROG, dette programmet har LePro fått lisensen for i Østre Toten kommune.  

Programmet er utviklet spesielt for ungdom og unge voksne fra 17 – 33 år som står i fare for å falle 

varig ut av skole og arbeidsliv. Det har til hensikt å styrke og sette deltakerne i stand til å ta lederskap 

i eget liv, og å komme tilbake og inn i meningsfull aktivitet og økonomisk selvstendighet.  

Formidling:  

75 % kommer i gang med skole, utdanning, jobb og fremtidsrettet aktivitet.  

Dette er målt over tid og målingene er gjort med deltakere som har et omfattende bistandsbehov for 

å komme tilbake til aktivitet med skole, utdanning og arbeid. Det vises tydelig at prosenten fortsetter 

å stige over tid, også lenge etter programmet, ved at overgangsprosenten til skole og jobb øker.  

(hentet fra lyk-z sine egne tall 2014-2018) 

De samlede resultatene for FROG i Norge for 2020 

Måletidspunkt: per januar 2021:                                                                                                                    

Total andel overgang til skole/jobb: 58,2%                                                                                                  

Total andel formidlet og i aktiviteter på vei til ønsket fremtid: 88,6%                                                   

Ingen løsning: 3,8%  

 

Link til brosjyre om FROG på nettside, høyre klikk på lenken og åpne hyperkoblingen: 

https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fhi0rlf97 

 

https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fhi0rlf97


 

Samfunnsøkonomisk gevinst: 

Iflg. En rapport fra det Norske Veritas GL for Kronprinsparets fond (publisert i mai 2017) er det svært 

verdifullt å skape gode endringer med barn og unge. Iflg. Denne er verdien av å flytte ungdom fra 

utenforskap over i et godt, aktivt og økonomisk selvstendig livsløp hele 15,9 millioner per livsløp. Fra 

2014 – 2020 har lyk-z metoden FROG spart as Norge for 6,8 milliarder. Dette er ikke medregnet 

eventuelle følgekostnader som kan bli konsekvenser av utenforskap. Eksempelvis, for økt bruk av 

ulike offentlige støtte- og helsetjenester, eller kriminalitet og rus som kan følge med.  

Aktivitetsplikt/utenforskap: 

§ 20 A i Sosialtjenesteloven regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk 

stønad til sosialtjenestemottakere under 30 år. Aktivitetsplikt er aktuelt for unge som ikke er i stand 

til å delta på statlige tiltak i regi av NAV.  Deltakere skal ha et individuelt tilpasset oppfølgingsløp, 

med tett oppfølging av personer med god sosialfaglig kompetanse.  

Det skal i utgangspunktet arbeides etter to hovedlinjer:   

• Raskets mulig ut i jobb for helt- eller delvis erstatte økonomisk sosialhjelp.  

• Motivere for fullføring av videregående skole for å legge til rette for fagbrev eller høyere 

utdanning. Dette representerer en “omvei”, men vil være den veien som på sikt er den som i 

større grad sikrer en langvarig og trygg deltakelse i arbeidslivet.  

NAV Østre Toten og LePro søkte etter prosjektmidler for å ansette en prosjektmedarbeider, dette ble 

innvilget fra statsforvalteren. (3 års prosjekt) Prosjektmedarbeider ble ansatt for å jobbe med 

deltakere, etter hovedlinjene som er beskrevet over. Prosjektmedarbeider skal følge opp en gruppe 

med 4 – 5 personer til enhver tid, og hun har ansvaret for å finne arbeidspraksis og opprette kontakt 

mot arbeidsgivere. Prosjektmedarbeider er ansatt hos NAV Østre Toten, men jobber stasjonert på 

LePro med oppfølging av deltakere i prosjektet. 

 

LePro ber om en økonomisk støtte fra Østre Toten Kommune på kr 450 000,- for å utdanne 2 

instruktører i egen regi og kjøre 10 ungdommer igjennom FROG metodikken i 2022.  

 

Lena, 19 oktober 2021 

 

Med vennlig hilsen 

Morten Johansen                                                                                                                                          

daglig leder                                                                                                                                                              


