NAV HALDEN
NAV SOM SAMFUNNSAKTØR
Hovedmålene til NAV er:
•
•
•
•
•

Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
Et velfungerende arbeidsmarked
Rett tjeneste og stønad til rett tid
God service tilpasset brukernes
forutsetninger og behov
En helhetlig og effektiv arbeids- og
velferdsforvaltning

Høy yrkesdeltakelse er det sentrale målet
for NAV. Vi skal bistå arbeidssøkere
med å få jobb, bistå arbeidsgivere med å
skaffe arbeidskraft, forebygge og dempe
skadevirkningene av arbeidsledighet og
innhente informasjon om ledige stillinger. NAV
skal også gi råd og veiledning til arbeidsgivere
og arbeidstakere for å hindre sykefravær og
utstøting fra arbeidslivet.

Delmål 1: Bidra til raskt å finne riktig og
kompetent arbeidskraft til ledige stillinger
lokalt, nasjonalt eller internasjonalt (NAVEures), slik at NAV Halden blir det naturlige
førstevalget ved rekruttering.
Tiltak:
• Markedskonsulentene i Halden skal
ukentlig presentere NAVs tjenesteportefølje
i Haldens næringsliv gjennom bedriftsbesøk
• Leder og nestleder ved NAV Halden holder
Halden næringsråd oppdatert på vårt
løpende markedsarbeid
• Markedskonsulentene etablerer
rekrutteringsavtaler med minst to
virksomheter hvert år i planperioden
• Markedskonsulentene oppsøker lokale
virksomheter som skal etablere seg eller
utvide sin drift, særlig der det finnes et
potensiale for nyansettelser
• Markedskonsulentene oppsøker
virksomheter som utlyser ledige stillinger
for å kunne bistå i rekrutteringsprosessen
• Arrangere jobbmesser én til to ganger per
år

Delmål 2: Bidra til å redusere sykefraværet
og dens lengde.
Tiltak
• NAV Halden v/rådgivende overlege
arrangerer legemøter og besøker lokale
legekontor gjennom hele året for å redusere
bruken av 100 % sykemeldinger og
vurdere tilrettelegging
• Tidligere dialogmøter
• Arrangere sykefraværsverksteder, der NAV
Halden sammen med rådgivende overlege
gjennomgår sykemeldingstilfeller for å
kvalitetssikre de lokale sykemeldingene.
• Inngå flere IA-avtaler lokalt

Delmål 3: Legge til rette for arbeidstakere
med redusert arbeidsevne.
Tiltak:
• Markedskonsulenten, skal sammen de
andre ansatte ved NAV Halden, bidra til
å skape tillitt i markedet. Dette gjøres ved
tettere oppfølging av arbeidsgivere særlig
i forbindelse med bruk av arbeidspraksis,
lønnstilskudd og Varig Tilrettelagt
Opplæring (VTO)
• Legge til rette for flere IA-avtaler
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Delmål 4: Bidra til å dempe
skadevirkningene for ansatte og
bedrifter ved omstilling og nedleggelse.
Tiltak:
• Kontakte virksomheter som
signaliserer omstilling og nedleggelse
som kan innebære oppsigelser/
permitteringer
• Raskest mulig skal NAV Halden
beramme samarbeidsmøte for å
orientere virksomheten om mulige
bidrag, f.eks. omstillingstiltak for
virksomheten eller jobbrelatert
veiledning for ansatte
• Arrangere informasjonsmøter for
de ansatte med spesielt fokus på
folketrygdytelser og registrering på
www.nav.no

•

NAV-leder og nestleder informerer
Næringsrådet om kommende
bedriftsundersøkelse og
arbeidsmarkedsprognose hvert år

WWW.NAV.NO

Delmål 5: Utarbeide egne
arbeidsmarkedsprognoser regionalt
Tiltak:
• NAV Halden bidrar hvert år
til bedriftsundersøkelsen, som
danner grunnlaget for neste års
arbeidsmarkedsprognose lokalt og
regionalt
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