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Hva er nytt siden sist?

Nytt fra Fylkesmannen

• Tolkningsuttalelse: Refusjonskrav

• Rapportering KVP

• Nettside for fredagspraten

Nytt fra NAV-kontorene?

https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Okonomisk-sosialhjelp/Fredagsprat-med-Fylkesmannen/


Ukens tema:
Kvalifiseringsprogrammet

1. Status i dag – tall fra Trøndelag

2. Inngangsvilkår

3. Målgruppe

4. Identifisering og informasjon



Status i dag – tall fra Trøndelag

Totalt antall i program: 682 

- De største kommunene trekker tallene opp 

- 13 kommuner har ikke deltagere i kvalifiseringsprogram i 2020

- 548 er over 25 år, resten er i alderen 18-24  

Hvilke tiltak er deltagerne i? 

- 335 er i tiltak kun i statlig regi

- 141 er i tiltak kun i kommunal regi 

- 42 har tiltak i regi av andre, for eksempel frivillige organisasjoner 

- 78 er ikke i tiltak som følge av pandemien (fordelt på tre kommuner) 



Status i dag – tall fra Trøndelag

Totalt 133 planmessig avsluttet program, hvor bruker har gått til:  

- Ordinært arbeid (heltid eller deltid) 41

- Ordinært arbeid (heltid eller deltid) med midlertidig lønnstilskudd 6

- Skolegang/utdanning 15

- Uføretrygd, arbeidsavklaringspenger 40

- Økonomisk stønad 16 



Inngangsvilkårene

• Mellom 18 og 67 år

• Vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne

• Har gjennomgått en arbeidsevnevurdering

• Tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som 
hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i 
arbeidslivet

• Ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller 
arbeidsmarkedsloven

• Arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program



Målgruppe

• De som fyller inngangsvilkårene

• Liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet

• Mangler grunnleggende skolegang og utdanning

• Har fysiske eller psykiske plager eller sliter med rusproblemer

• Målgruppen vil i stor grad omfatte personer som uten program ville vært avhengig 
av økonomisk stønad



Identifisering og informasjon

Tilgjengelighet og informasjon

• Gi informasjon og veiledning om tjenester

• Identifisere hjelpebehov

• Bistå med å søke

Tips til identifisering av deltakere

• Langtidsmottakere av sosialhjelp

• Spesielt tilpasset innsats, med sosialhjelp eller tiltakspenger som eneste inntekt

• Ungdommer som har vilkår om aktivitet etter § 20 a



Q&A om sosiale tjenester

Spørsmål? ☺


