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• Tilskudd utvikling av de sosiale tjenestene i 
NAV

• Utprøving av to lovende arbeidsmodeller 
på sosialtjenesteområdet
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
NAV-kontoret 2023

• Fullmakt kr. 7 200 000,-

• NAV kontor søker

• Søknadsfrist 1 februar 

• Videreføringer ( forenklet søknad ) eller                      
nye søknader 

x

25.01.2023
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
NAV-kontoret 2023

• Målgruppe:

Vanskeligstilte med behov for sosiale 
tjenester 

andre som står i fare for å komme i en 
vanskelig situasjon

Prioritert utviklingsområder i 2023

•Helthetlig og samordnet tjenestetilbud 
tilpasset brukernes behov

•Arbeid med barnefamilier, ungdom, 
innvandrere og langtidsmottakere av 
sosiale tjenester

•Sikring av sårbare overganger

•Forebygging og/eller tidlig innsats
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Overordnet fokus/ sammenheng

•FNs bærekraftsmål

• barnekonvensjonen 

•Lov om endringer i 
velferdstjenestelovgivningen 

•Nasjonal strategi for den sosiale 
boligpolitikken (2021 – 2024)

•Regjeringens samarbeidsstrategi for 
barn og ungdom i lavinntektsfamilier 
(2020–2023)

Det gis ikke tilskudd til

• programfinansiering gjennom 0-24 
satsningen /tiltak til samme 
målgruppe

• ferdig utviklede metoder og 
arbeidsmåter

• kun kapasitetsøkning i tjenesten
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Utprøving av lovende arbeidsmodell på 
sosialtjenesteområdet 

“SSA - Sysselsetting, språkombud og 
arbeidsnorsk” som er utviklet av NAV 
Frogner 

Hovedmålgruppen personer med 
innvandrerbakgrunn

En bi.målgruppe er språkmentorene.

Søknad sendes på epost 
arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no

“Back to school, Stay at school” utviklet 
av NAV Midt-Telemark.

Målgruppen for "Back to school" er ungdom 
i alderen 16-30 år med opplæringsrett, som 
ikke har fullført videregående opplæring, og 
som står utenfor utdanning og arbeid.

Målgruppen for "Stay at school" er ungdom 
i videregående opplæring som står i fare for 
å falle ut.

Søknadsfrist 1 februar 

mailto:arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no
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Tilskuddsmidlene skal benyttes til: 

dekke kommunens kostnader med å prøve 
ut en av arbeidsmodellene.

Tidsperiode: ett år fra oppstartsdato

Rapportering: Det stilles spesifikke krav til 
rapportering i tilsagnsbrevet.

• overføringsverdien

• følgeforskningen 

• systematisk kunnskapsgenerering i 
NAV
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