
Rutine for behov og gjennomføring av råd og 
veiledning - § 17  
  
  
  
 
 

• Familie og bosituasjon  
• Familiesituasjon / omsorgsoppgaver: 
_______________________________________________________________  
• Har foreldre forsørgerplikt for bruker? 
________________________________________  
• Støttepersoner i familie- eller vennekrets: 
_______________________________________________________________  
• Hjelpebehov for familien: (kontakt med barnevern, BUP, barn med spesielle 
behov o.l.)   

_______________________________________________________________  
• Bosituasjon: _____________________________________________________  
• Behov for endring av bosituasjon: ___________________________________  
• Behov for etablering / Innbo: _______________________________________  
• Hva trengs av råd og veiledning på dette området: 
_______________________________________________________________  

  

• Fritid og nettverk  
• Er bruker i behov av å utvide sitt sosiale nettverk? ______________________  
• Deltar barna på fritidsaktiviteter? /Har bruker behov for å delta på aktiviteter? 
_______________________________________ ________________________  
• Hva trengs av råd og veiledning på dette området: 
_______________________________________________________________  

  

• Helse  
• Har bruker utfordringer med sin helse? _______________________________  
• Rusproblematikk? ________________________________________________  
• Er bruker henvist til NAV fra en annen instans? Hvem: ___________________  
• Behov for å samarbeide/koordinere tjenester med følgende instanser: 
_______________________________________________________________   
• Trengs det bistand fra andre deler av hjelpeapparatet? __________________  
• Hva trengs av råd og veiledning på dette området? 
_______________________________________________________________  
• Husk samtykke dersom informasjon skal innhentes  

  

• Arbeid og aktivitet  
• Arbeidssituasjon i dag? ____________________________________________  
• Har bruker et fremtidig mål om arbeid? _______________________________  



• Hva skal bruker selv gjøre for å nå målet om arbeid: 
_______________________________________________________________  
• Hva kan NAV bidra med for at bruker skal nå målet om arbeid: 
_______________________________________________________________  
• Dersom utdanning er målet: Hva skal bruker og NAV gjøre for å nå målet om 
utdanning: 
_______________________________________________________________  
• Hva trengs av råd og veiledning på dette området? 
_______________________________________________________________  
• Er det eller skal det gjennomføres en behovsvurdering for å avklare 
bistandsbehovet fra NAV? I så fall dato og utfall:  

_______________________________________________________________  
  

• Økonomi  
• Inntekter og utgifter pr. i dag: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________  
• Hva kan bruker selv gjøre for å øke inntekter og redusere utgifter: 
_______________________________________________________________  
• Hva er årsaken til evt. økonomiske problemer? 
_______________________________________________________________  
• Behov for økonomisk rådgiving / gjeldsrådgiving? _______________________  
• Kan bruker ha andre økonomiske rettigheter som ikke er benyttet? 
_______________________________________________________________  
• Hva trengs av råd og veiledning på dette området: 
_______________________________________________________________  

  

• Økonomisk rådgiving  
• Gi informasjon om tjenesten.  
• Undersøke om bruker har problemer med å disponere sine midler.  
• Undersøke om bruker har gjeld.  
• Vurdere behovet for frivillig forvaltning.   
• Gi bruker informasjon om mulighet til å søke om tjenesten råd og veiledning.  
• Vurdere ut i fra det overnevnte om det er behov for tjenesten økonomisk 
rådgiving eller om behovet kan ivaretas av veileder.    
• Være med på møter med økonomisk rådgiver dersom det startes opp slik 
rådgiving.   

  

• Motivasjon og endring  
• Hva ønsker bruker å endre med sin situasjon? 
_______________________________________________________________  
• Hva kan bruker selv gjøre for å endre situasjonen? 
_______________________________________________________________  
• Hva trenger bruker hjelp av NAV til for å oppnå denne endringen? 
_______________________________________________________________  



  

• Vedtak om tjenesten etter § 17  
• Har bruker et ønske om tjenesten?  
• Vurdere om bruker trenger hjelp til å søke om tjenesten  
• Vurdere om bruker har rett på tjenesten  
• Henvise til andre instanser dersom det er behov  
• Vurdere søknad og fatte vedtak om § 17 med begrunnelse  
• Søknaden må avgjøres innen fristen, jf. Forvaltningsloven § 11a.  
• Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen fristen, skal det sendes foreløpig 
svar til bruker. Det skal inneholde begrunnelse for hvorfor saken ikke kan 
avgjøres innenfor fristen, og når endelig svar kan ventes.  
• Vedtaket skal inneholde informasjon om søknadstidspunkt, rett til tjenesten, 
begrunnelse, oppstarttidspunkt/frist for oppstart og klagerett.  
• Ved avslag skal vedtaket inneholde søknadstidspunkt, begrunnelse og 
informasjon om klagerett.  
• Der tjenesten inngår i annet vedtak, skal det stå i det vedtaket hva som er gitt 
av råd og veiledning.   
• Vurdere om tjenesten skal gis av veileder eller økonomisk rådgiver/annen 
med egnet kompetanse  
• Innhente samtykke der man skal innhente informasjon fra andre  

  

• Videre oppfølging  
• Innkalle til oppfølgingssamtaler etter behov. Tjenesten endres og tilpasses 
etter brukers behov.   
• Dersom bruker ikke møter til samtale må bruker kontaktes og tilbys nytt 
tidspunkt.   
• Dokumentere at tjenesten gis.  
• Gi forhåndsvarsel før vedtak om stans av tjenesten.  
• Fatte enkeltvedtak dersom tjenesten avbrytes.  
• Skrive notat som deles med bruker når tjenesten er oppfylt.    

  
Etter hver samtale: Spørre hva bruker syns om samtalen, og om han/hun opplever at hjelpen 
fra NAV er nyttig.  
 


