
Kvalifiseringsprogrammet –
arbeidsrettet skreddersøm

Overordnet mål: 
• fremme overgang til 

arbeid
• bidra til sosial 

inkludering
• aktiv deltakelse i 

samfunnet
• https://vimeo.com/

214822566

KVP-fagdag 8.mai

https://vimeo.com/214822566


Formål med dagen: 

Å bidra til å sikre retten til KVP 

og å utvikle gode program, 

slik at KVP-deltaker når målet om 
arbeid. 

KVP-fagdag 8.mai



Program
09.00    Velkommen  
09.15 - 10.15 Kvalifiseringsprogrammet v/Elisabeth Munch-Ellingsen, 

Avdir - refleksjonsspørsmål, summing og deling i plenum
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Hvem har rett til Kvalifiseringsprogram? § 29
11.00 - 11.20 Erfaring med vurdering av retten til KVP § 29 v/NAV 

Sykkylven
11.20 - 11.30 Pause
11.30 - 12.00 Innhold i program § 30
12.00 - 12.45 Lunsj (45 minutt)
12.45 - 13.00 Arbeidsrådgivingstjenesten (ARK) som en del av innhold i 

program
13.00 - 14.15 Gruppearbeid - innhold i program – deling etterpå
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 14.50 Resten av KVP-reglene §§ 31 – 40, en kort gjennomgang
14.50 - 15.10 Program - Erfaringsdeling fra NAV v/NAV Kristiansund
15.10 – 15.30 Oppsummering og evaluering
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1. Presentasjon av problemstilling til grupperefleksjon i plenum
Gruppeleder tar en avsjekk rundt sitt bord om det er spørsmål ifm. problemstilling. 
Avklaring i plenum før vi setter i gang.

2. Egenrefleksjon (x min)
Hvilke utfordringer ser jeg, og hvilke positive erfaringer har jeg?

3. Stram struktur (x min)
Runde rundt bordet, alle legger frem uten avbrytelser sine forslag.  

. 

4. Åpen runde (x min)
Mulighet til å be om mer utdyping om hverandre sine forslag og ideer. 
Gruppeleder ordstyrer

5. Sekretær oppsummerer og sammenfatter forslagene sammen med 
gruppa (x min)

6. Felles oppsummering i plenum (6 min)
Noen grupper deler hva de har kommet frem til i plenum. 

Organisering av refleksjon og summing i gruppe

En gruppeleder styrer tida og prosess, en er sekretær



Elisabeth Munch-Ellingsen

Arbeids- og velferdsdirektoratet



▪ Flere eldre

▪ Færre innvandrere

▪ Digitalisering

▪ Endret arbeidsmarked

Framtiden





Typisk klasse fra 1992

18 år: 984 mottar sosialhjelp

25 år: 440 er trygdemottakere

I tillegg

25 år : 14 631 i utenforskap

20-29 år: 120 000 i utenforskap

20-66 år: 700 000 ( 400’ på 

trygd)





▪ norskfødt barn i en lavinntektsfamilie med innvandrerbakgrunn

▪ Barn i familie hvor en eller begge foreldre mottar uføretryg eller 

sosialhjelp

▪ Ungdom om ikke fullfører videregående ila 5/6 år

▪ Barn med hjelpetiltak i hjemmet

▪ Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller rusproblemer

▪ Barn med depresjon eller angst

▪ Barn med atferdsvansker

▪ Lavinntektsgruppe generelt

Utenforskap



Lavinntektsgrenser i 2016  for ulike husholdningstyper

EU-50  EU-60

Enslig 179 500 215 300

Enslig forsørger med ett barn 233 300 279 900

Enslig forsørger med to barn 287 100 344 500

Par uten barn 269 200 323 000

Par med ett barn 323 000 387 600

Par med to barn 376 800 452 200



▪ Flere unge, færre eldre

▪ Enslige forsørgere

▪ Innvandrere

▪ Barn i familier med lavinntekt

Økning i andelen med lavinntekt



Andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt

(EU-60). Møre og Romsdal og gjennomsnitt for Norge
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Når lønner det seg å sette inn innsats for å motvirke 

utenforskap senere i livet?



▪ … bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosiale 

inkludering og bygge et sterkt sosialt sikkerhetsnett

Oppdraget



Målene med KVP



Kilde: Manuell månedsrapportering fra NAV-kontorene til Arbeids- og velferdsdirektoratet







Gjennomsnittlig antall 

KVP-deltakere i 2018

Forventet 

(+/- 20 %)

Andel av 

forventet

Deltakere 28. 

februar 2019

Landet 5 425 9 200 59 % 5 805

Møre og Romsdal 113 313 36 % 157
1502 Molde 9,0 32,7 28 % 6

1504 Ålesund 22,1 62,8 35 % 34

1505 Kristiansund 10,9 37,3 29 % 21

1511 Vanylven 0,9 3,2 28 % 1

1514 Sande 0,3 2,5 10 % 1

1515 Herøy 4,0 9,6 42 % 10

1516 Ulstein 2,3 8,9 26 % 3

1517 Hareid 2,4 6,7 36 % 5

1520 Ørsta/Volda 9,9 21,8 45 % 12

1523 Ørskog 1,3 2,3 54 % 3

1524 Norddal 0,0 1,5 0 % 1

1525 Stranda 0,0 4,5 0 % 0

1526 Stordal 0,6 1,0 56 % 0

1528 Sykkylven 8,3 9,6 87 % 13

1529 Skodje 0,0 4,4 0 % 0

1531 Sula 1,3 8,5 15 % 3

1532 Giske 3,0 7,1 42 % 6

1534 Haram 6,8 10,5 64 % 8

1535 Vestnes 0,8 7,8 10 % 2

1539 Rauma 3,5 8,6 41 % 6

1543 Nesset 2,9 3,0 99 % 0

1545 Midsund 0,0 2,2 0 % 0

1546 Sandøy 0,0 1,0 0 % 0

1547 Aukra 2,1 3,2 64 % 1

1548 Fræna 4,0 11,0 36 % Hustadvika  8

1551 Eide 0,0 3,8 0 % -

1554 Averøy 4,0 5,9 68 % 5

1557 Gjemnes 0,0 2,6 0 % 0

1560 Tingvoll 0,0 3,6 0 % 0

1563 Sunndal 2,0 10,0 20 % 3

1566 Surnadal 5,7 6,3 90 % 2

1567 Rindal 0,0 1,6 0 % 0

1571 Halsa 0,0 1,6 0 % 0

1573 Smøla 1,6 2,5 63 % 1

1576 Aure 3,2 3,7 86 % 2



Hva er veien videre for KVP?



1. Presentasjon av problemstilling til grupperefleksjon i plenum ved Elisabeth
Gruppeleder tar en avsjekk rundt sitt bord om det er spørsmål ifm. problemstilling. 
Avklaring i plenum før vi setter i gang.

2.Egenrefleksjon (5 min)
Hva kan du gjøre ved ditt kontor for at flere får tilbud om KVP-program?

-Målgruppe: unge, enslige og innvandrere
(Hvilke utfordringer ser jeg, og hvilke positive erfaringer har jeg?)

3.Stram struktur (8 min)
Runde rundt bordet, alle legger frem uten avbrytelser sine forslag.  

4. Åpen runde (6 min)
Mulighet til å be om mer utdyping om hverandre sine forslag og ideer. 
Gruppeleder ordstyrer

5. Sekretær oppsummerer og sammenfatter forslagene sammen med gruppa (5 min)
Dette tar jeg med tilbake og deler i kontoret for at flere skal få tilbud om KVP-
program.

6. Felles oppsummering i plenum (6 min)
Noen grupper deler hva de har kommet frem til. 

Organisering av refleksjon og summing i gruppe, 30 min
En gruppeleder styrer tida og prosess, en er sekretær



Pause
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Hvem har rett til Kvalifiseringsprogram? 
§ 29. Kvalifiseringsprogram  (pr. 06.02.18)
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv 
alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne 
og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold 
etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven. 

Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at
a) søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering,
b) tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i 
programmet vurderes som hensiktsmessig og 
nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for 
deltakelse i arbeidslivet, og
c) arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et 
tilpasset program. 

For den tiden en person deltar i et 
kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til 
kvalifiseringsstønad etter bestemmelsene i § 35.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om retten til kvalifiseringsprogram og 
om bruken av arbeidsevnevurderinger, herunder faglig 
innhold og metode.  

Det er ikke gitt forskrifter til bestemmelsen.

§ 29. Kvalifiseringsprogram (pr. 13.02.19)
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer mellom 
18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og 
inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser 
til livsopphold etter folketrygdloven eller 
arbeidsmarkedsloven.

Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren 
har gjennomgått en arbeidsevnevurdering og at tett 
og koordinert bistand gjennom deltakelse i 
programmet vurderes som hensiktsmessig og 
nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for 
deltakelse i arbeidslivet. 

Kommunen er ikke forpliktet til å innvilge program 
dersom det på grunn av forhold ved søkeren vil være 
uforholdsmessig byrdefullt å tilby et program.

Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om retten til kvalifiseringsprogram og 
om bruken av arbeidsevnevurderinger.

Det er ikke gitt forskrifter til bestemmelsen
KVP-fagdag 8.mai



KVP er en rettighet, og et av lovens hovedvirkemidler for å 
bekjempe fattigdom gjennom å fremme overgang til arbeid, 
sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet 

(pr. 06.02.18)
• Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende 

stønad er en rettighet for personer som 
fyller inngangsvilkårene i bestemmelsen. 
Kravene har nær sammenheng med 
hverandre, og alle må være oppfylt for at 
kvalifiseringsprogram skal kunne innvilges. 

• Kvalifiseringsprogrammet er en 
engangsrettighet. Det betyr at en person 
kan få kun ett program med en total 
tidsramme på to år, eventuelt med en 
forlengelse på inntil seks måneder etter 
særskilt vurdering. Ved avsluttet eller 
avbrutt program innenfor tidsrammen på 
to år kan deltakeren tas inn igjen i 
programmet én gang, forutsatt at 
inngangsvilkårene er oppfylt. 

(pr. 13.02.19)
• Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet 

for personer som fyller inngangsvilkårene i 
bestemmelsen. Kravene har nær 
sammenheng med hverandre, og alle må 
være oppfylt for at kvalifiseringsprogram 
skal kunne innvilges.

• Kvalifiseringsprogrammet kan innvilges 
flere ganger. Det er ingen begrensninger 
for hvor mange ganger en person kan delta 
i program, så lenge inngangsvilkårene er 
oppfylt. Hvis en person som søker 
kvalifiseringsprogram tidligere har fullført 
eller avsluttet program, må NAV-kontoret 
foreta en konkret vurdering av om ny 
deltakelse i program er hensiktsmessig og 
nødvendig for å komme i arbeid. 

KVP-fagdag 8.mai



4.29.1 Om bestemmelsen 
(pr. 06.02.18)
Program kan ikke avslås med 
begrunnelse i kommunens økonomi eller 
manglende statlige arbeidsrettede tiltak. 

Hvis en deltaker i kvalifiseringsprogram 
flytter fra en kommune til en annen, kan 
programmet stanses. Om deltakeren har 
rett til å bli tatt inn igjen i programmet, 
avgjøres av NAV-kontoret i den nye 
kommunen. 

NAV-kontorene i de berørte kommunene 
bør imidlertid samarbeide om å 
tilrettelegge for at 
kvalifiseringsprogrammet kan 
videreføres ved flytting uten at 
programmet stanses. 

(pr. 13.02.19) Program kan ikke avslås med 
begrunnelse i kommunens økonomi, og det 
er ikke adgang til å sette begrensninger for 
hvor mange deltakere NAV-kontoret kan 
tilby program. 

Hvis en deltaker i kvalifiseringsprogram 
flytter fra en kommune til en annen, bør 
NAV-kontorene i de berørte kommunene 
samarbeide om å tilrettelegge for at 
flyttingen ikke får uheldige konsekvenser 
for deltakeren. 

NAV-kontoret i den nye kommunen bør i 
samarbeid med deltakeren vurdere om 
kvalifiseringsprogrammet kan videreføres 
eller om det er mer hensiktsmessig å 
innvilge et nytt program. 
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4.29.1 Om bestemmelsen
Kvalifiseringsprogrammet:

• er en subsidiær ordning 

• gjelder for personer med lovlig opphold og fast bopel, jf § 2  

• er oppholdskommunens ansvar, jf. § 3  og Arbeids- og velferdsetaten 
har plikt til å medvirke.

• må være tilgjengelig for alle som har rett til det, jf. § 4

• mottakere av økonomisk sosialhjelp som kan ha rett på program har 
rett, men ikke plikt til å søke (motivasjon og brukermedvirkning, jfr. §
42)

• avgjørelse om kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et 
enkeltvedtak 
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4.29.1 Om bestemmelsen
(pr. 06.02.18) 4.29.1.5 Deltakeren må være i 
yrkesaktiv alder

Kvalifiseringsprogrammet er for personer i 
yrkesaktiv alder. Program kan iverksettes fra 
og med det året en deltaker fyller 19 år, og må 
avsluttes senest måneden før en deltaker fyller 
67 år. 

Nedre aldersgrense er satt fordi ungdom 
primært skal følge ordinære utdanningsløp, 
eventuelt med støtte fra Statens lånekasse for 
utdanning. Enkelte ungdommer vil imidlertid 
ha behov for samordnede tiltak og tett og 
koordinert bistand før året de fyller 19 år. 
Tiltak og bistand i slike tilfeller forventes 
ivaretatt av andre ordninger, i og utenfor NAV. 

Eldre personer kan også ha rett til 
kvalifiseringsprogram, forutsatt at arbeid og 
arbeidsdeltakelse er målet med programmet. 
Det forutsettes også at personen ikke kan 
gjøre gjeldende rettigheter til alderspensjon 
etter folketrygden. 

(pr. 13.02.19)
4.29.1.5 Deltakeren må være mellom 18 og 67 år 
[Endret 2/19]

Kvalifiseringsprogrammet er for personer 
mellom 18 og 67 år. Program kan innvilges 
fra og med den dagen personen fyller 18 år, 
og må avsluttes senest dagen før deltakeren 
fyller 67 år.

For unge er det særlig viktig med tett, 
koordinert og tilpasset innsats. 
Kvalifiseringsprogrammet kan innvilges til 
personer som er fylt 18 år, forutsatt at øvrige 
inngangsvilkår er oppfylt.

Eldre personer kan også ha rett til 
kvalifiseringsprogram, forutsatt at arbeid og 
arbeidsdeltakelse er målet med programmet. 
Det forutsettes også at personen ikke kan 
gjøre gjeldende rettigheter til alderspensjon 
etter folketrygden.

KVP-fagdag 8.mai



4.29.1 Om bestemmelsen

• Må ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne (stilles ikke krav om 
diagnose)

• Gjennomgått AEV med konklusjon nedsatt arbeidsevne med behov 
for spesielt tilpasset innsats

• tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i program vurderes 
som hensiktsmessig  og nødvendig for å styrke vedkommendes 
muligheter i arbeidslivet 

• Må ha ingen eller svært begrensende ytelser etter folketrygdloven 
eller  arbeidsmarkedsloven (på nivå med statens veiledende sats 
6.150)

• Vurdere KVP før aktivitetsplikt 20a

• Ikke stille ensidig vilkår etter lovens §§ 20 20 a om deltakelse i KVP
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4.29.2.5 Særlig om ulike tilfeller:
4.29.2.6 Personer med språkproblemer (endret 1/19)

4.29.2.7 Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

4.29.2.8 Personer med psykiske plager eller rusproblematikk (endret 1/19)

4.29.2.9 Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd (endret 1/19)

4.29.2.10 Overgangsstønad

4.29.2.11 Personer under straffegjennomføring (endret 1/19) 

4.29.2.12 Kvalifiseringsprogrammet og ulike former for straffegjennomføring
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4.29.1.2 Vedtak og klage
• Enkeltvedtak med krav til saksbehandling som følger av sosialtjenesteloven, 

forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk. 

• Varigheten av programmet  skal fremgår av vedtaket. 

• Programmets innhold utarbeides etter at innvilgelsesvedtaket er fattet, og må 
iverksettes innen seks måneder fra søknadstidspunktet. 

• KVP og avgjørelser som er enkeltvedtak eller del av enkeltvedtak 5.41.2.7 

• innvilgelse av kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

• avslag på kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

• programmets varighet og forlengelser

• stans  eller midlertidig avbrudd av kvalifiseringsprogram

• gjeninntak i program
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08.05.219 Erland Schei

KVP – NAV Sykkylven

Korleis har vi lykkast med å auke talet på KVP-

deltakarar



▪ Behovsvurdering/AEV – NAV lovens § 14a

▪ Retten til KVP – STL § 29

▪ Utvikling bruk av KVP i Sykkylven

▪ Kva grupper har vi i KVP

▪ Identifisering av brukarar

▪ Tiltak

▪ Årsaker

Hovedpunkt



▪ Tilskot i ramma: ca 9

▪ Ein veileder på KVP: 8-9

▪ Fordelt på oppfølgings team  - nedadgåande trend

▪ Omorganisering – generalist okt 2017

▪ Des 2017 – 2 deltakarar

▪ Mars 2019 – 13 deltakarar

Utvikling bruk av KVP i Sykkylven



▪ Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller 

trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få 

vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en 

mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til 

å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig 

vurdering av

▪ a) sine muligheter for å komme i arbeid

▪ b) hva slags arbeid som skal være målet

▪ c) behovet for bistand for å komme i arbeid

▪ d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt

▪ e) hvilken type bistand som kan være aktuell for 

brukeren

NAV – loven § 14 a



▪ § 29. Kvalifiseringsprogram

▪ Kvalifiseringsprogram gjelder for personer mellom 18 og 

67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og 

ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter 

folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.

▪ Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har 

gjennomgått en arbeidsevnevurdering og at tett og 

koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet 

vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke 

vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet.

Retten til KVP



▪ Under 30 år 

▪ (Langtids)mottakarar av sosialhjelp

▪ Flyktningar

▪ Brukarar som har hatt overgangsstønad

Kva grupper har vi i KVP



▪ Organisering av kontoret  - tidlegare kartlegging og betre 

kjennskap til brukarar og verkemiddel

▪ Brukarsamtalar

▪ Saksdrøft/veiledning

▪ Sosialhjelp

▪ Drøft AAP –saker

Identifisering av brukarar



▪ Arbeidstrening

▪ Mentor 

▪ (ruskonsulent)

▪ Prosjekt for flyktningar

▪ AFT

Tiltak



▪ Omorganisering – same veileder

▪ Haldningsendring – innsatsbehov, ikkje yting. Tatt lærdom 

frå læringsverkstad SYFO og AAP

▪ Færre på AAP – strengare inngangsvilkår

▪ Tilsyn 

▪ Fagdag med Fylkesmannen

▪ Auke i sosialhjelpsforbruk

▪ Stilling knytt til aktivitetskravet forsvann

Årsaker



Pause
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Innhold i kvalifiseringsprogram

Skreddersøm basert på:  
• brukers ønske og mål § 42
• det som er kartlagt 
• lovverket
• det som finnes av 

muligheter i kommunen
• NAV kontoret og veileders 

kreativitet
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§ 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold
(pr. 06.02.18)
§ 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 
Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak 
og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak 
som kan være med på å støtte opp under og 
forberede overgang til arbeid. 

Med andre tiltak menes opplæringstiltak, 
motivasjonstrening, mestringstrening og lignende. 
Det kan settes av tid til helsehjelp, opptrening og 
egenaktivitet mv. Innholdet i programmet skal 
tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger  

Programmet skal være helårig og på full tid.

Programmet skal angi et hensiktsmessig 
starttidspunkt basert på en individuell vurdering.  

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det 
utstedes et deltakerbevis.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om programmets innhold.

(pr. 13.02.19) § 30. Kvalifiseringsprogrammets 
innhold  
Innholdet i kvalifiseringsprogrammet skal 
tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. 

Den vesentlige delen av programmet skal bestå 
av tiltak som direkte forventes å styrke deltakers 
muligheter for overgang til arbeid etter endt 
program. Programmet kan også inneholde tiltak 
som kan være med på å støtte opp under og 
forberede overgang til arbeid. Det kan settes av 
tid til aktiviteter som bedrer deltakers helse. 

Programmet skal være helårig og på full tid. Inntil 
50 prosent stilling eller gjennomføring av læretid 
kan kombineres med fortsatt deltakelse i 
kvalifiseringsprogrammet. Summen av 
inntektsgivende arbeid og andre aktiviteter 
innenfor programmet skal minst utgjøre full tid. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler 
om programmets innhold.
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4.30.1 Om bestemmelsen

NAV-veileder skal sammen med deltaker definere mål og utarbeide et individuelt 
tilpasset program som fremmer overgang til arbeid og bidra til sosial inkludering og 
aktiv deltakelse i samfunnet. 

Utgangspunktet er den helhetlige situasjonen deltakeren befinner seg i. 
Arbeidsevnevurderingen danner grunnlag for vurderinger av aktuelle tiltak og om det 
foreligger spesielle hensyn som må ivaretas i programforløpet. Slike hensyn kan for 
eksempel dreie seg om psykisk helse, somatiske forhold, fysiske forhold ved 
arbeidsplassen og syns- og hørselsproblemer. 

Kvalifiseringsprogram kan inneholde tiltak og tjenester fra kommunen, 
fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige instanser, frivillige 
organisasjoner og private bedrifter.

NAV-kontoret har ansvaret for at deltakeren får forsvarlig oppfølging, og må ha et tett 
samarbeid med tjenesteytere og andre som er involvert i programmet. 
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4.30.2.1 KVP skal:
4.30.2.2 inneholde tiltak som direkte forventes å styrke deltakers muligheter for 
overgang til arbeid [Endret 2/19]

Den vesentlige delen av programmet

Ulike former for ulønnet arbeid, arbeidstrening og annen arbeidsrettet aktivitet, 
lokale virksomheter og bedrifter. Frivillige og ideelle organisasjoner kan være viktige 
bidragsytere

Utdanning og opplæring kan være tiltak etter en konkret og individuell vurdering 

Ingen begrensninger knyttet til hvilken type utdanning eller opplæring som kan inngå i 
program, så lenge målet etter endt program er arbeid. 

Tidsperspektivet ved innvilgelse for KVP er to år, det har betydning for hvor lange 
utdannings- og opplæringsløp som kan tas innenfor programmet. Men, utdanning kan 
løpe utover programperioden dersom det er nødvendig og hensiktsmessig….
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Statlige tiltak og tjenester 
• AMO (kan bestille egne for KVP deltakere) 

• Arbeidstrening – i ordinære bedrifter

• AFT (Arbeidsforberedende trening)
• Arbeidstrening i skjermet sektor med overgang til arbeidspraksis i ordinær bedrift

• Lønnstilskudd  (kan kombineres med midlertidig tilsetting – også i bedrifter 
som ikke rekrutterer) NB: Nye regler fra mai 19 – faste satser på LT, se 
forskrift om arbeidsmarkedstiltak.

• Oppfølgingstiltak – bruker i nytt arbeid.                                                               
NB: Nye leverandøravtaler fra 1.juli 2019 

• Mentor (knyttet til Arbeidstrening, utdanning, oppfølging og lønnstilskudd)
• Tilretteleggingstilskudd 
• Arbeidsrådgivningstjeneste



4.30.2.1 KVP skal også:
4.30.2.3 inneholde arbeidssøking [Endret 2/19]
• fordi målet er arbeid og skal inngå i avsluttende del av programmet 

4.30.2.4 være helårig
• Skal følge et alminnelig arbeidsår med ferier og fridager

4.30.2.5 være på full tid [Endret 2/19]
• tidsramme på 37 ½ time per uke, i utgangspunktet på dagtid men kan likevel legges 

til kveld, natt eller helg dersom hensiktsmessig og nødvendig
• har mulighet til å kombinere inntil 50 % stilling i inntektsgivende arbeid, eller 

gjennomføring av læretid, med fortsatt deltakelse i programmet. 

4.30.2.6 angi et starttidspunkt
• etter en individuell og konkret vurdering i samarbeid med deltaker. 

4.30.2.7 evalueres
• Utbytte av tiltakene og progresjonen i programmet 
• Avtale konkrete tidspunkt for evalueringer, som skal fremgå av programmet. 
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4.30.2.8 KVP kan:
4.30.2.9 inneholde andre tiltak [Endret 2/19]
• som kan støtte opp under og forbedre overgang til arbeid
• konkret og individuell vurdering av hvilke tiltak som kan:
o bidra til å bedre deltakerens livssituasjon og 
o støtte opp under gjennomføringen av arbeidsrettede tiltak

Eksempler på andre tiltak og tjenester kan være:
• råd og veiledning etter §17
• økonomisk rådgivning (budsjett og gjeldshåndtering)
• norskkurs 
• finne eller beholde bolig
• motivasjon og bevisstgjøring
• Bo-oppfølging jf. HOL (lage mat, holde rent, vaske klær osv.)
• mm
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4.30.2.8 KVP kan:
4.30.2.10 gi rom for andre aktiviteter [Endret 2/19]

• andre aktiviteter som bedrer deltakers helse 

• Helsehjelp; forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering og pleie som 
utføres av helsepersonell. 

• Helsehjelpsbehovet må imidlertid ikke være så stort eller ta så mye tid at det 
vurderes som uhensiktsmessig å delta i program. OBS om den enkeltes 
helsesituasjon utløser andre rettigheter til ytelser og oppfølging. 

• Å sette av tid til nødvendig hvile vil det særlig være behov for i starten av 
programmet. For enkelte vil en roligere tilvennings- og oppstartsfase være 
avgjørende for å greie å fullføre programmet. Etter hvert vil det være naturlig at 
hviletiden reduseres og bortfaller. 

4.30.2.11 Særlig om samfunnsstraff
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4.30.2.12 Andre forhold ved bestemmelsen

4.30.2.13 Ved gjennomført eller avsluttet program skal det utstedes et deltakerbevis

4.30.2.14 Yrkesskadedekning. Er yrkesskadedekket hvis de omfattes av folketrygden. 
Utover det kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring som Arbeids- og velferdsetaten 
tegner. 

4.30.2.15 Arbeidsmiljølovens regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder

4.30.2.16 Barn og unge. Hvis programdeltakeren er forelder, skal det ved utformingen 
av program tas hensyn til familiesituasjonen og eventuelt foretas tilpasninger i forhold 
til barnets behov. 

4.30.2.17 Kommunens ansvar og veileders rolle. 
• tilstrekkelig ressurser og tid for å gi forsvarlig bistand og oppfølging.
• tilstrekkelig kompetanse hos den som gjør jobben; god lovforståelse, kunnskap om 

lokalsamfunnet, arbeidsmarkedet og tiltak og tjenester i NAV, kjennskap til 
tjenester fra andre offentlige instanser, kompetanse i relasjons- og endringsarbeid 
samarbeidsevne

KVP-fagdag 8.mai



Eksempel - innhold og progresjon i 
kvalifiseringsprogrammet:

Kvalifiseringsprogrammet - forløp som kan ta tid

innholdselementer - skisse (12-24 mnd.)
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Tipsheftet KVP - innhold i program

• I utgangspunktet utarbeidet av 
Arbeids og velferdsdirektoratet

• Supplert av FM og NAV MR

• Kan sendes ut elektronisk

• Suppler og konkretiser listen til 
lokale forhold i din kommune!
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08. Mai 2019 Synne Strøm 

ARK Møre og Romsdal 2019

Presentasjon av ARK-tjenester



▪ NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal (ARK)

Gotfred Lies pl. 3, Molde

Lokasjon



Rådgivere ved ARK Møre og Romsdal

Utdanning:

Bachelor i pedagogikk 

og psykologi og master 

i rådgivningsvitenskap

Hilde Ødegård Halvorsen 

hilde.odegard.halvorsen@nav.no

Mobilnr. 984 13 713

Mona Brun

mona.brun@nav.no

Mobilnr. 926 16 237

Synne Strøm 

synne.strom@nav.no

Mobilnr. 951 37 228

Utdanning:

Almennelærer

Master i spesialpedagogikk 

(audiopedagogikk)

Utdanning:

Bachelor i radiografi

Cand.mag grad i 

psykologi og 

spesialpedagogikk

Master i kognitiv 

nevropsykologi

mailto:hilde.odegard.halvorsen@nav.no
mailto:mona.brun@nav.no
mailto:synne.strom@nav.no


I tråd med ARK sitt rolledokument, skal ARK levere i henhold til 

fem tjenester: 

Tjenester til enkeltbrukere

1. Utvidet veiledning, kartlegging og endringsarbeid

2. Kartlegging, utredning og veiledning av brukers ressurser og 

forutsetninger

3. Karriereveiledning for brukere med stor valgusikkerhet

4. Bistå veiledere i NAV-kontorene i sammensatte brukersaker

Tjenester til NAV-kontor

5. Systemrettet kompetanseheving til NAV-kontor

ARK-tjenester



▪ Når brukere har komplekst og utvidet veiledningsbehov

▪ Når brukere har psykiske, kognitive, sammensatte eller 

uklare arbeidshindre/arbeidsmål

▪ Når brukere har særlige vansker med å finne gode 

løsninger i forhold til arbeid

1. Utvidet veiledning, kartlegging og 

endringsarbeid



▪ Personlighetskartlegging
- NEO PI-3
- MAP
- MiNT

▪ Utredning i forhold til lese- og skriveproblematikk
- LOGOS

▪ Testing av generell kognitiv evne
- MATRIGMA

▪ Utarbeiding av arbeidsferdighetsprofil
- WRP

▪ Kartlegging av norskkunnskaper rettet mot arbeid etter 
INTRO program
- AMO-norsktest

2. Kartlegging, utredning og veiledning av brukers 

ressurser og forutsetninger



▪ WIE

▪ Profråd

▪ Jobpics

▪ ASWI – kartlegging av ressurser og tilretteleggingsbehov 

for personer med Asperger syndrom

3. Karriereveiledning for brukere med stor 

valgusikkerhet



▪ Formålet med tjenesten er å bistå NAV-veileder i sin 

arbeidsrettede brukeroppfølging, og samtidig styrke 

veileders kompetanse

▪ Veileder ved NAV-kontor har oppfølgingsansvaret, og eier 

problemstillingen som ønskes belyst

▪ Tjenesten innebærer ikke henvisning i ARENA

4. Bistå veileder i NAV-kontorene i 

sammensatte brukersaker



▪ Hovedformålet med denne tjenesten er å bistå NAV-

kontorene med kompetanseheving i form av 

kurs/opplæring:

– Webinar

– Fagdager inkl. fagdager med ulike samarbeidspartnere

– Nettverkssamling for gruppeveiledere

– Oppfølging av og støtte til gruppeveiledere som tar/har tatt 

videreutdanning

– Opplæring av og støtte til gruppeveiledere

– Veiledningskompetanse 

5. Systemrettet kompetanseheving til NAV-

kontor



▪ I individrettede oppfølgingssaker, ta kontakt med oss på 

telefon eller mail

https://navno.sharepoint.com/sites/enhet-more-og-romsdal

https://navno.sharepoint.com/sites/enhet-more-og-romsdal


Møt Kari Jensen f. 080490

KVP-fagdag 8.mai

Dysleksi Omsorgsoppgaver

Økonomi
Barnevern

Klatring



Oppgave: Lag ei skisse KVP-program

1. Gjennomgang av case, tilgjengelig materiell og presentasjon av problemstilling i plenum (10 min)
Gruppeleder tar en avsjekk rundt sitt bord om det er spørsmål ifm informasjon og problemstilling 
Avklaring i plenum før vi setter i gang.

2. Egenrefleksjon: Lag ei skisse til KVP-program (15 min) 
Hjelpemiddel:- Case beskrivelse og CV

- Rundskriv hovednr. 35 til sosialtjenesteloven, ivareta §30
- Tipshefte 
- Skjema for KVP-program

3. Stram struktur (8 min)
Runde rundt bordet, alle legger frem uten avbrytelser sine forslag til KVP-program 
Gruppeleder passer tiden

4. Åpen runde (10 min)
Mulighet til å be om mer utdyping om hverandre sine forslag og ideer. 
Gruppeleder ordstyrer

5. Sekretær oppsummerer og gjør ferdig skisse sammen med gruppa (17 min, være ferdig til kl.14.00 ☺) 
Gruppeleder ordstyrer 

6. Felles oppsummering (15 min)
Noen grupper deler i plenum sin skisse til KVP program. 

Organisering av gruppearbeid med case

En gruppeleder styrer tida og prosess, en er sekretær



Pause
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Resten av KVP reglene – kort 
gjennomgang

§31 Iverksetting av program
§32 Programmets varighet
§33 Individuell plan
§34 Avbrudd i og avslutning av program
§35 KVP-stønaden
§36 Reduksjon i KVP ved fravær
§37 Samordning mellom KVP-stønad og arbeidsinntekt 
§38 Samordning mellom KVP-stønad og andre offentlige ytelser 
§39 Utbetaling av KVP stønad
§40 Trekk i fremtidige utbetalinger mm
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§ 31. Iverksetting av programmet
Kommunen skal tilrettelegge og iverksette kvalifiseringsprogram for person som 
omfattes av bestemmelsene i §§ 29 og 30 fra det tidspunktet 
kvalifiseringsprogrammet angir, men senest innen seks måneder etter at søknad om 
deltakelse har kommet inn.
-------------------

• Oppstart innen 6 mnd. fra søknadstidspunkt

• Starttidspunktet skal fastsettes i samråd med deltaker og skal fremgå av 
programmet. 

• Fra dette tidspunktet starter innvilget programperiode og retten til 
kvalifiseringsstønad utløses. 

• Kan ha behov for tjenester og inntektssikring før oppstart 



§ 32 Programmets varighet

(pr. 06.02.18) Programmet kan gis 
for en periode på inntil ett år og kan 
etter en ny vurdering forlenges med 
inntil ett år. 

Programmet kan etter en særskilt 
vurdering forlenges utover to år. 
Godkjent permisjon kommer i tillegg. 

Departementet kan i forskrift 
fastsette nærmere retningslinjer for 
varighetsvurderingen. 

(pr. 13.02.19) 
Kvalifiseringsprogrammet gis så lenge 
deltakeren oppfyller vilkårene i § 29, 
men likevel ikke lenger enn to år. 

Når særlige grunner tilsier det, kan 
programmet forlenges med inntil ett 
år. Godkjent permisjon og opphold 
etter vedtak om avbrudd, jf.§ 34 
første ledd, regnes ikke med i 
programmets varighet. 

Departementet kan i forskrift 
fastsette nærmere regler om 
varigheten av 
kvalifiseringsprogrammet

KVP-fagdag 8.mai



Forskrift §2. Kvalifiseringsprogrammets varighet

• Program innvilges for ett år av gangen, skal fremgå av vedtaket (1 + 1 år)
• Vedtak om forlengelse ved utløp av vedtaksperioden eller ved avslutning 

av program
• Forlengelse av program når særlige grunner tilsier det

o Forutsetter  at forlengelse vurderes som nødvendig for å kunne oppnå 
målsettingen om arbeidsdeltakelse. 

o Deltaker må ha hatt progresjon i sin kvalifisering
o Motivasjon må vektlegges
o Må anses som sannsynlig at deltaker vil kunne komme i arbeid ved utløp av 

forlenget program

4.32.1 Om bestemmelsen [Endret 2/19]
• Kan gis så lenge deltakeren oppfyller inngangsvilkårene i § 29
• Kan tas inn igjen flere ganger ved avbrudd
• Dersom avsluttet, kan bruker søke på nytt 
• Godkjente permisjoner og opphold under avbrudd regnes ikke inn i 

programmets varighet
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§ 33. Individuell plan for deltakere 
i KVP

• Alle deltakere i KVP har rett til IP, må tilbys men deltaker kan takke nei. 

• I tillegg til et kvalifiseringsprogram; vil som regel favne videre og ha et lengre 
tidsforløp enn programmet. 

• For de som har behov for tjenester fra ulike deler av forvaltningen 

• Sikre helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

• En person skal ha kun én individuell plan og én koordinator for planen. 

• Nærmere om individuell plan står omtalt i merknaden til § 28.
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§ 34. Stans av KVP på grunn av den 
enkeltes forhold

«Kommunen kan avbryte programmet for en periode eller avslutte programmet 
dersom det er saklig begrunnet i forhold ved deltakeren. Programmet skal avsluttes 
når det er sannsynlig at deltakeren ikke vil gjenoppta deltakelsen i programmet. 
Kommunen skal også avslutte programmet dersom det har vært avbrutt i ett år. 

Programmet kan ikke avsluttes på grunn av fravær knyttet til ordinært arbeid, fødsel 
eller adopsjon det første året etter fraværets start.» 
-------------------------------------
• Etter en konkret og individuell vurdering 

• Momenter i vurderingen kan være om deltakeren ikke lenger har arbeid som mål, 
motivasjon, progresjon, type fravær og forventet lengde på fraværet.

• Ved midlertidig avbrudd eller avslutning skal utbetaling av KVP -stønad stanses. 
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4.34.2.1 Ulike situasjoner som kan 
føre til midlertidig avbrudd eller 
avslutning av program [Endret 2/19]

4.34.2.2 arbeid 

4.34.2.3 fødsel og adopsjon

4.32.2.4 straffegjennomføring

4.34.2.5 overgang til andre ytelser

4.34.2.6 flytting

4.34.2.7 fravær
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§ 35 Kvalifiseringsstønad
• 2 ganger folketrygdens grunnbeløp 2/3 for personer under 25 år 

• 260 dager i året – dagsatsen er 1/260 (stønad også under godkjent fravær) 

• Barnetillegg til deltaker som forsørger barn 27,- pr dag

• Kan motta bostøtte, barnebidrag, barnetrygd og kontantstøtte uavkortet i tillegg til 
kvalifiseringsstønaden. 

• Det samme gjelder engangsstønad ved fødsel og støtte til ekstrautgifter ved deltakelse i tiltak, 
som dekning av reiseutgifter og stønad til barnetilsyn. 

• Stønaden reduseres som følge av ugyldig fravær, inntektsgivende arbeid, lærlingelønn eller 
rett til dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger.

• En programdeltaker kan ha rett til økonomisk stønad til livsopphold hvis 
kvalifiseringsstønaden ikke er tilstrekkelig til å dekke nødvendige utgifter. 

• Har ikke rett til stønad ved avbrudd 

(Se også forskrift § 3. Barnetillegg og § 3. Barnetillegg  til bidragspliktige)
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§ 36. Fravær og permisjon fra 
kvalifiseringsprogrammet

4.36.1 Om bestemmelsen [Endret 2/19]

• beholder KVP-stønaden uavkortet ved gyldig fravær

• hvordan dette skal håndteres er regulert i forskriftene

• Ved ugyldig fravær, reduserer stønaden tilsvarende time for time. Barnetillegget 
holdes utenfor. 

• Deltakere i program skal ha tett oppfølging fra NAV-kontoret. Det er viktig at NAV-
veileder har et godt samarbeid med tiltaksarrangører, utdanningsinstitusjoner og 
andre for å fange opp en deltakers fravær og eventuelt kunne følge opp med bedre 
tilrettelegging. 

• Godkjente permisjoner skal ikke medregnes i programmets varighet. 
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Forskriftens kapittel 2. KVP-stønad

§ 5. Fravær ved egen sykdom 
§ 6. Rett til å nytte egenmelding
§ 7. Skriftlig egenerklæring
§ 8. Bortfall av retten til å nytte egenmelding
§ 9. Barns eller barnepassers sykdom 
§ 10. Rett til å nytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom 
§ 11. Omfanget av rett til fri ved barns eller barnepassers sykdom 
§ 12. Svangerskapskontroll 
§ 13. Fødsel 
§ 14. Amming 
§ 15. Velferdspermisjon med kvalifiseringsstønad 
§ 16. Helge- og høytidsdager 
§ 17. Ferie 
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§ 37. Samordning mellom KVP 
og arbeidsinntekt mv.

• Ved inntektsgivende arbeid, lærlingelønn og omsorgsstønad reduseres stønaden 
inkludert barnetillegg tilsvarende

• Samordnes time for time, uavhengig av når på døgnet. Timer som blir til overs og 
som utgjør mindre enn en dag tas det ikke hensyn til

• Stønaden reduseres ikke på grunn av mottatte barnebidrag. Heller ikke arv eller 
formue, tilbakebetalt skatt, feriepenger, sykepenger av feriepenger, 
engangsstønad ved fødsel eller arbeidsinntekt for arbeid utført før programmets 
oppstart. 
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§ 38. Samordning mellom KVP 
og andre offentlige ytelser

• Kvalifiseringsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til 
dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, eller foreldrepenger. 

• Reduseres krone for krone

• Dersom en mottaker av kvalifiseringsstønad får etterbetalt uføretrygd eller ytelser 
som nevnt i første ledd, kan kommunen kreve hel eller delvis refusjon i det beløpet 
som skal etterbetales, til dekning av sine utlegg til samme formål og samme 
tidsrom. 
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§ 39. Utbetaling av KVP stønad
«Utbetaling av kvalifiseringsstønad skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert 
frammøte. Kommunen beslutter hvordan og til hvilke tidspunkter utbetaling skal 
skje.»

4.39.1 Om bestemmelsen
• utbetaling etter deltakelse i programmet og frammøtet skal registreres, ugyldig 

fravær fører til reduksjon i stønaden. 

• skattepliktig inntekt, men er ikke å anse som ordinær arbeidsinntekt. 

• opparbeider ikke rett til dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og feriepenger, og 
det betales ikke arbeidsgiveravgift. 

• Skatteetaten beregner skattetrekk i kvalifiseringsstønad som lønn, altså fordelt på 
10,5 måneder. Det skal derfor gis skattefritak for juni og halvt trekk i desember. 

• Kvalifiseringsstønaden er pensjonsgivende. Trygdeavgift for stønaden betales med 
mellomsats etter folketrygdloven
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§ 40. Trekk i framtidige utbetalinger m.m.

Dersom en person har fått utbetalt høyere kvalifiseringsstønad enn det 
vedkommende har krav på, kan det overskytende trekkes i framtidig stønad. 

Dersom det er gitt uriktige opplysninger gjelder § 23 tilsvarende for 
kvalifiseringsstønaden.

4.40.1 Om bestemmelsen
4.40.1.1 Bestemmelsen regulerer to tilfeller av for høy utbetaling av 
kvalifiseringsstønad:
4.40.1.2 NAV-kontoret eller kommunen har gjort en feil
4.40.1.3 Stønadsmottakeren har gitt uriktige opplysninger

KVP-fagdag 8.mai



Erfaringer fra NAV Kristiansund 
v/Kari-Lise Kongshaug og 

Lene Christiansen
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Innhold i KVP

 KVP fleksibelt

 Kreativt

 God kartlegging og avklaring

 Skape relasjon til bruker

 Bruker må bli sett og hørt

 Finne ut hva som motiverer bruker

 Finne ut hva som hindrer bruker i å komme i jobb. 
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Innhold i KVP

• Mann 36 år

• Liten utdanning og lite arbeidserfaring

• Problemer med utseende

• Hvordan motivere for endring, og hvordan gjennomføre dette

• Arbeidstrening

• Tannlege

• Bedre selvtillit 
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Innhold i KVP

 Enslig kvinne med 2 barn, vært i Norge kort tid

 Utfordrende familiesituasjon

 Mange involverte parter/instanser

 Arbeidstrening

 Behandling

 Høy motivasjon, stiller store krav til seg selv

 Må jobbe med å tilpasse kravene til det hun står i
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Innhold i KVP

 Gift kvinne med to barn, vært i Norge lenge

 Stabil familiesituasjon 

 Har vært i systemet lenge

 Tilsynelatende lav motivasjon, stiller lite krav til seg selv

 Jobbe mye med kartlegging/ og relevant innhold i planen

 Jobbe mye med holdninger /realitetsorientering

 Aktiviteter på «lavt» nivå
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Avsluttende tanker

 Vi samarbeider med mange instanser

 Nav veileders ansvar opp mot samarbeidspartneres ansvar

 Plassere ansvar hos den enkelte deltager

 Viktig å henvise, og å etterspørre de tema en vet deltager jobber med

 KVP bør kanskje være grenseløst……….
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Oppsummering og evaluering av dagen 
sett i sammenheng med formålet ☺

Tina.Veseth.Kristoffersen@nav.no

KVP-fagdag 8.mai

mailto:Tina.Veseth.Kristoffersen@nav.no


Lykke til med gode og kreative 
kvalifiseringsprogram ☺
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