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Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvar 
 Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for 

gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og 
velferdspolitikken på statlig side, og etaten ledes av 
Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)  
 

 Arbeids- og velferdsdirektoratet ivaretar også oppgaver 
som direktorat for kommunale sosiale tjenester og på 
levekårsområdet.  



NAV-loven § 1 
 
«Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv 
arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og 
arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet 
anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, lov 
18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- 
og velferdsforvaltningen og andre lover som forvaltes av 
arbeids- og velferdsforvaltningen…» 



 Oppdrag til Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Tildelingsbrevet 2017: 
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal arbeide for at NAV-
kontorene styrker barneperspektivet i tråd med 
formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven. Dette for å sikre 
at det tas særlige hensyn til barns behov i alle vurderinger 
der tjenestemottaker har barn.  
 

Tildelingsbrevet 2018: 
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal arbeide for at utsatte 
barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud og for å styrke barneperspektivet i arbeids- og 
velferdsforvaltningen  
 



 
«Formålet med loven er å bedre levekårene for 
vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, 
herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial 
inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 
Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier 
får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 
Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge 
sosiale problemer» 
 

Formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven 



 «Dersom tjenestemottaker har barn, skal det tas særlig 
hensyn til barnas behov i alle vurderinger som foretas». 

 
 «Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og skal 

kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, 
uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi».  

 
 «For eksempel kan det være nødvendig å innhente 

nærmere opplysninger knyttet til tjenestemottakers barn 
som har betydning for vurderingen av livsoppholdet. Dette 
kan blant annet gjelde barnets behov i tilknytning til 
sosialt samvær med andre barn og fritidsaktiviteter».  
 
 

Hva sier rundskrivet om barn 



Hvorfor barnekonvensjonen er viktig i NAV 
 Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov 
 
 Barnekonvensjonen har blant annet bestemmelser om: 

    Artikkel 3   Barnets beste  
    Artikkel 12 Barnets rett til å bli hørt  
    Artikkel 26 Barns rett til sosiale trygdeytelser  
    Artikkel 27 Barns rett til en tilstrekkelig levestandard  
    Artikkel 31 Barns rett til hvile, lek og fritid  

 



 Begrepet «barneperspektivet» kan ha flere betydninger og kan 
dermed også gi rom for ulike fortolkninger 
 

 Den ansattes (voksnes) evne til å se, vurdere og ta hensyn til 
barnas situasjon i saksbehandlingen 

 
 Barnets perspektiv (barnets selvstendige rett til å bli hørt) 

 
 Hvis barn er berørte av tjenestetilbudet, skal deres behov og 

eventuelle synspunkter som hovedregel fremmes gjennom 
foreldre og foresatte (Merknad til §42) 
 

   

Barneperspektivet 



 Barneperspektivet i NAV er som regel blitt knyttet til 
sosialtjenesteloven og arbeidet med bekjempelse av 
barnefattigdom, siden andre lovverk i NAV ikke sier noe 
særskilt om dette. Det er likevel slik at Barnekonvensjonen 
gjelder som norsk lov, og barns rettigheter er tatt inn i 
grunnloven. 
 

 Barneperspektivet gjelder derfor alle ansatte i NAV, uavhengig 
av ansetteleseforhold (kommunal eller statlig) eller lovverk som 
regulerer arbeidet.  
 

  Barneperspektivet i NAV handler om at det «å ta særlige 
hensyn til barnas behov i alle vurderinger som omfatter 
tjenestemottakere med barn».  

Barneperspektivet i NAV 



Prosjektet «Barneperspektivet i NAV»  
 
Bakgrunn for prosjektet:  
• Funn fra Riksrevisjonen og Helsetilsynet som tydet på at 

barns situasjon ikke kartlegges godt nok i NAV, og at det 
er mangler knyttet til internkontroll på området  

 
• Tilbakemeldinger fra pilotprosjektet som prøvde ut  

egenanalyseskjema utarbeidet av Sjumilssteget 
 
• Tildelingsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet 



 

 Utarbeide anbefalinger til hvordan det kan jobbes med 
barneperspektivet i NAV-kontorene for å sikre at utsatte 
barn og unge og deres familier får et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud  

 
 Utarbeide forslag til tilpasset informasjon/ 

veiledning/sjekkliste om barneperspektivet og 
barnekonvensjonen for NAV-kontor 
 

 Bidra til å sikre systematisk og likt arbeid i hele NAV 
 
 

 
  

 

Målsetting   



 
 Uttesting i 5 utvalgte NAV-kontorer i 4 fylker  -  
   Troms, Møre og Romsdal, Oppland og Østfold 
 
 Fylkesmannen og NAV region i de 4 fylkene er koblet på 
 
 En samtale-mal med kartleggingsspørsmål og 

reflekterende spørsmål  
 

 
 

Uttesting av materiale på NAV-kontor 
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