Nav
Markedskontakt
.

Markedskontakter
Namdal
• Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla,
Namsos, Fosnes, Flatanger, Namdalseid.
•
•
•
•

Anne Flakk 952 23027
anne.flakk@nav.no
Frode Lillemoen 92684813
frode.lillemoen@nav.no

• Vikna, Nærøy, Leka
• Magne Vareid 958 50748
• magne.vareide@nav.no

Rolle Markedskontakten
• Enkelt fortalt, bedriftens forlengede arm inn i Nav.
• Støttespiller, kontaktpunkt inn mot Nav.
• Binde ledd som kan bistå med rekruttering,
nedbemanning, beholde eller inkludere arbeidsfolk.
• Vi har ikke bruker ansvar/oppfølging – kun mot bedrift
Saksbehandlere som avgjør tilskudd og annet i hvert
tilfelle. Markedskontakten kan bistå bedriften for å
sjekker mulighetene for ett mest mulig «sømløs»
samarbeid.

Bedriftsintern Opplæring
BIO
•

•
•
•
•
•
•
•

BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING
Dialog mellom bedriften og NAV
Dialogen skal avklare vilkårene i forhold til omstilling og den
opplæringen bedriften vurderer å søke om tilskudd til.
Bedrifter ta kontakt med sitt lokale NAV- kontor for å få grunnleggende
informasjon om Bedriftsintern opplæring.
NAV fylke kan veilede i søknadsprosessen. NAV fylke behandler søknaden.

•
•
•
•
•
•
•

NAV kan gi tilskudd for å bidra til å
Motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger i bedriften
Opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer er av alvorlig
karakter for arbeidsmarkedet
Med omstilling menes en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablering på nye
markeder. Kan innebære endring av produksjonsmåter, skifte av produksjonsutstyr, eller
overgang til nye produkter eller tjenester.
Det kan bare gis tilskudd til opplæring .

•
•
•
•
•

Tilskudd gis i form av
opplæringstilskudd til bedriften for kostnader knyttet til opplæringen
tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne
NAVs tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av samlet tilskudd,
tilskudd til opplæringsutgifter må utgjøre minst 1/3.

BIO
Eksempel
• 2017:Ritek(Verdal) omstilling mot annet
forsvars arbeid.
• Lokalt: Nexans i Namsos ca 10 år siden. I stede
for permittering, støtte til utvidet kompetanse
for ny prod. av nye type kabel via BIO.
• Lierne Lefse bakeri, Nesset Fiskemottak,
•

Markedsarbeid
• Deltakende på næringstreff, frokost møter
banker/næringsforeninger, aktiv medlem i
disse. Lierne, Grong, Flatanger, Overhalla+++
• Oppdrag: finne folk for arbeidsgivere.
• Eks. Retur, Trønderbilen, Manpower,
Sykehuset i Namsos, Namdal Settefisk, Aqs,
div. kommuner, Skogmo industripark++++

Omstillingsprosesser

Nexans
• Samhandlet med Fylket, Nav via Markedskontakt da han
hadde Sykefraværsoppfølging med Arbeidslivs senteret via IAråd 1-2 år før nedleggelse prosess. Møte 1 gang hver mnd.
• Karrieresenteret tidlig inn alt gikk i dialog med bedriftens og
de ansattes behov.
• Tiltak jobbsøkerkurs(Olav Duun vgs), kartlegge kompetanse,
kurs, tett dialog på bedriftens premisser, fast kontor dag siste
3-4mnd, halv dag i uka på arbeidsplassen. Ønske fra de
ansatte
• Tett dialog med bedriften hele veien, ide dugnad
(markedsføringskampanje), tiltak, løpende dialog kontakt
person med mail adresse og mobil nr., egen tavle på Nexans.

Samhandling
• Vi jobber nå med Opplæringskontoret for Byggfagene i
Namdal(OBN), Opplæringskontoret for Teknologi fag.
Finne kandidater som kan gå inn som læring fra Navs
lister, ungdom/voksne.
• Arbeidsgruppe med næringsforeningen i Namsos, Olav
Duun vgs, OBN + + +for å lage en utdanningsmesse for
«håndverksfag» mål mess Jan/februar 2019. A la
Industriens dag på Verdal.
• «Samarbeidsprosjekt» mot Skogmo industripark se på
rekrutteringsarena for parken for å få avklare
kandidater for mulig jobb.

Samhandling
• Internt Integreringsteam i Nav kobles opp i
mot flyktningetjenesten i de lokale
kommunene: for å se på samarbeidsformer for
å få «våre nye landsmenn» tidligere i jobb i
lokalt arbeidsliv. Avklare potensiale finne
arena.
• Finne bedrifter eller andre arena for
utprøving, markedsinfo, markedskontaktenes
erfaring. Eks Trønder bilene – Buss sjåfør.

• Ta kontakt med det lokale Nav kontor der det
er god dialog eller relasjoner eller med
markedskontaktene ved:
• Oppdrag før utlysning
• Nedbemanning
• Behold eller inkludere mennesker
• Eller hvis dere ønsker besøke for å vise
bedriften eller se på samarbeid.

