
 

Kunngjøring 2022: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-

kontoret 
 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale 

tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.  

Det overordnete målet med denne tilskuddsordningen er å skape et helthetlig 

og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.   

 

Hvem kan søke: NAV-kontor 

Søknadsfrist: 1. februar 2022 

Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato men det kan gis i 

inntil tre år til samme tiltak  

Rapportering: Frist for status- og regnskapsrapportering er 1.februar 2023 

Referanse: Statsbudsjettet, Arbeids- og sosialdepartementet kapittel 0621 post 

63. 

Beløp: Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale 

utgifter) og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikk for 

dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig).   

Formål og målgruppe 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester 

som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens 

samlede velferdsansvar. 

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de 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. 

•  bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud 

• bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.  

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens 

innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.   



Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har 

behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig 

livssituasjon.  

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2022  

• Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov  

• Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av 

sosiale tjenester 

• Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter 

straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike 

tjenester som barnevernet og NAV  

• Forebygging og/eller tidlig innstas 

 



Våre tips til deg som ønsker å søke 

• kontakt Statsforvalteren i ditt fylke hvis du har spørsmål eller trenger 
veiledning 

• se navet sine sider om «Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
NAV-kontoret» for informasjon om og fra alle tilskuddsmottaker og 
«Erfaringsbasen» om andres erfaringer og dele egne 

• ha en brukerorientert tilnærming til utviklingsarbeidet 

• planlegg for implementering fra start  

• ha en god forankring, organisering og tydelig plan(er). Digdir har laget 
en god oversikt over innovasjonsverktøy 

https://www.digdir.no/prosjektstyring/prosjektveiledning/872 

• se utviklingstilskuddet som et virkemiddel i arbeidet med helhetlig 
tekning og utvikling av kommunens samlede velferdsansvar 

• bruk levekårsutfordringer i kommunen som bakteppe for søknaden 

• bli kjent med relevante nasjonale satsninger og strategier, og se disse i 
sammenheng med lokale levekårsutfordringer. Eksempler fra 
satsninger og strategier: 

o Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), strategi for den sosiale 

boligpolitikken (regjeringen.no) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-

eiendom/boligmarkedet/boligsosial-strategi/id2786896/ 
o Like muligheter i oppveksten, Regjeringens samarbeidsstrategi 

for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023) 

(regjeringen.no) 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719f

b14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf 
o Mestre hele livet Regjeringens strategi for god psykisk helse 

(2017-2022) (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-

livet/id2568354/ 

o Inkluderingsdugnaden  er et felles samfunnsoppdrag for å få flere 
i jobb (regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-
arbeidsgiverpolitikk/inkluderingsdugnaden/id2678301/ 

 

Det gis ikke tilskudd til 

• kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og 

som søker om tiltak til samme målgruppe  

• implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter 

• søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten 

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/hvordan-jobbe-med-innovasjon/verktoy-og-metoder
https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon/hvordan-jobbe-med-innovasjon/verktoy-og-metoder
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-sosial-boligpolitikk-alle-trenger-et-trygt-hjem/id2788482/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-sosial-boligpolitikk-alle-trenger-et-trygt-hjem/id2788482/
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattigdom_web.pdf
https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/
https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/


Hvordan søker du? 

Kontakt Statsforvalteren i ditt fylke hvis du har spørsmål eller trenger 

veiledning. Utfylt søknad signeres og sendes til Statsforvalteren i ditt fylke.  

 Telefonnummer E-post 

Statsforvalteren i Agder 37 01 75 00 

 

sfagpost@statsforvalter

en.no 

Statsforvalteren i 

Innlandet 

61 26 60 00 sfinpost@statsforvaltere

n.no 

Statsforvaltaren i Møre 

og Romsdal 

71 25 84 00 sfmrpost@statsforvalter

en.no 

Statsforvalteren i 

Nordland 

75 53 15 00 sfnopost@statsforvalter

en.no 

Statsforvalteren i Oslo 

og Viken 

69 24 70 00 sfovpost@statsforvalter

en.no 

Statsforvaltaren i 

Rogaland 

51 56 87 00 

 

sfropost@statsforvalter

en.no 

Statsforvalteren i Troms 

og Finnmark 

78 95 03 00 

 

sftfpost@statsforvaltere

n.no 

Statsforvalteren i 

Trøndelag 

74 16 80 00 

 

sftlpost@statsforvaltere

n.no 

Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark 

33 37 10 00  

 

sfvtpost@statsforvaltere

n.no 

Statsforvaltaren i 

Vestland 

57 64 30 00 

 

sfvlpost@statsforvaltere

n.no 
 


