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Hovedfokus 
stikkord: 

-retten i sosialtjenesteloven
-identifisering av brukere

-hvordan jobbe med 
tilrettelegging og oppfølging

-brukererfaringer 
-arbeidsgivererfaringer

-inkluderingskompetanse i KVP 
-hvordan arbeide videre i 

kontorene 

Konferanse 2017 
om kvalifiserings-
program



Statens helsetilsyn har laget video om 

• Kvalifiseringsprogrammet

• https://vimeo.com/214822566

https://vimeo.com/214822566


Formålet med sosialtjenesteloven og 
NAV-loven 
Sosialtjenesteloven § 1.Lovens formål
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.

NAV-loven § 1.Formål
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. 
Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det 
enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial 
og økonomisk trygghet og fremme overgang til 
arbeid og aktiv virksomhet.



Kvalifiseringsprogram - rettskilder
• Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(sosialtjenesteloven) §§ 29 - 40

• Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad 

• Rundskriv: Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, sist endret 16.2.2017



KVP er en rettighet – hva betyr det?
• ikke plikt for bruker til å søke

• Informasjon om og tilbud om å søke 

• dersom vilkårene er oppfylt og bruker ønsker KVP, kan ikke program avslås 
fordi manglende ressurser 

• engangsrettighet  

• avgjørelse om KVP er enkeltvedtak



Retten til KVP - inngangsvilkår 
• Yrkesaktiv alder 

– Program kan iverksettes fra året en deltaker fyller 19 år  

– Må avsluttes senest måneden før fylte 67 år

• Vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne

– Konklusjon arbeidsevnevurdering etter NAV-loven § 14a: arbeidsevne 
nedsatt med behov spesielt tilpasset innsats



Retten til KVP - inngangsvilkår

• Tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes 
som hensiktsmessig og nødvendig 

• for å styrke muligheter for deltakelse i arbeidslivet



Retten til KVP - inngangsvilkår

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

• Arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program 



Retten til KVP – innhold i program  
• Programmet skal inneholde

– Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking 

• Programmet kan inneholde
– Andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til 

arbeid
• Andre tiltak: opplæringstiltak, motivasjonstrening, mestringstrening ol
• Kan settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet mv

• Evaluering – kontinuerlig og avtale faste tidspunkt som skal fremgå av programmet



Retten til KVP – innhold i program  

• Helårlig

• Full tid - 37,5 timer per uke 
– Dokumentasjon ved timeplan?
– Kan bruk av timeplan være positivt i samtaler med brukeren? 

– Barn og unge: dersom deltaker er forelder, ta hensyn til 
familiesituasjonen og barnets behov ved utforming tilbud



Retten til KVP – vedtak og klage
• Vedtak og klage

– Avgjørelse om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er 
enkeltvedtak 

– Stønad 2 G – deltakere under 25 år 2/3 stønad 

– Lengde 1 år  + 1 år + ½ år

– Enkeltvedtaket kan påklages til Fylkesmannen  

– Selve programmet er ikke enkeltvedtak 



Summing 
• Tror du at de som ditt NAV-kontor er i kontakt med og som kan ha rett til 

kvalifiseringsprogram, får informasjon og tilbud om å søke?

• Får de som søker om og får kvalifiseringsprogram: 

– et vedtak om at kvalifiseringsprogram er innvilget?

– utarbeidet et kvalifiseringsprogram?

• Hvis nei på noen av spørsmålene, hva kan være årsaken? 
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