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Forankring og organisering av prosjekt
• Flott mulighet til eksterne midler for å prøve noe nytt – ikke styrke løpende drift

• God og bred forankring i Nav og kommunen er viktig

• før søknaden sendes og underveis i prosjektperioden

• Forventninger til resultat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

• Noe skal leve videre etter endt prosjektperiode

• Dele erfaringene dere gjør 

• Fellestrekk ved alle prosjekter

• Rammer: Søknad, rapportering, begrenset varighet

• Kan være ensomt – «på sida» av øvrig Nav-kontor

• Organisering av prosjekt for å nå målet (inkl. forankring og implementering)

• Tilskuddsmidler innebærer å påta seg et ansvar

• Fylkesmannens oppdrag
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

• Ble kunngjort av Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir) ca. 15.12.19, og dere finner 
all informasjon på Nav sine nettsider

• Fylkesmannen har sendt ut informasjon via e-post, og søknaden skal sendes til 
Fylkesmannen

• Statsbudsjettets kapittel 0621, post 63 

• Søknadsfrist 01.02.20

• Tilskuddet retter seg mot Nav-kontorenes utfordringer knyttet til de kommunale 
tjenestene

• Eksempler på prosjekter kommer på senere foil

• Det skal benyttes søknadsskjema utarbeidet av AVdir

• Tilskudd gis for ett år av gangen, men kan gis inntil tre år (tre års drift)

• Tre års drift beregnes fra dato prosjektet begynner å bruke penger
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

• Kun Nav-kontor som kan søke og som skal eie prosjektet

• Prosjektet må være forankret i kommuneledelsen

• Ordningen skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i 
kommunene etter sosialtjenesteloven

• Målgruppe: sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for 
sosiale tjenester, og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon

• Overordnede mål:
– Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov

– Økt kvalitet på tjenestene, og derigjennom bedring i levekår

– Mulighet for å nyttiggjøre sin arbeidsevne med mål om lønnet arbeid
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

Prioriterte områder i 2020 er som i 2019:

• Bruk av ordinært arbeidsliv

• Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere

• Sikring av sårbare overganger

-Løslatelse fra straffegjennomføring, overgang mellom ulike tjenester, utdanning og 
arbeidsliv
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

Nav-kontoret oppfordres til 

• Å jobbe ut fra brukers situasjon slik at brukere som mottar tjenester opplever et 
helhetlig tjenestetilbud

• Å kartlegge brukerbehov så tidlig som mulig og legge disse til grunn for konsept
og ide for utviklingsarbeid. 

• Å kartlegge aktuelle brukerreiser og legge disse til grunn for utviklingsarbeidet. 

• Å legge samspillet mellom digitale tjenester, det fysiske møtet og fagsystemet til 
grunn, slik at vi får et godt samspill av tjenester på tvers av kanaler og systemer.

• Å ha god forankring og robust rigg for tiltaket (se Difis oversikt over 
innovasjonsverktøy)

• å gjøre seg kjent med relevante nasjonale strategier og satsninger, og se disse i 
smh. med lokale levekårsutfordringer. 
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

Særskilt for 2020: 

• AvDir ønsker å prøve ut ulike modeller og virkemidler for å få mer kunnskap om gode 
tiltak og hvordan disse kan spres.

• Mål: Få erfaring med disse virkemidlene for videre utvikling av tilskuddsordningen.

• AvDir ønsker bl.a. å prøve ut nettverk/klyngesamarbeid og ekstern prosessevaluering 
på enkelte tiltak som melder sin interesse i søknadsskjemaet.
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Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i 
Nav-kontoret

• Tilskuddet kan kun gå til stillinger

• Søknadskriterier
– Innhold, formkrav, forankring, videreføring, rapportering

• Rapporteringsfrist for statusrapportering og regnskapsrapportering: 
01.02.20 for løpende prosjekter, og 01.02.21 for nye prosjekter 
• Les tildelingsbrevene nøye

• AVdir opererer med en økonomisk ramme for Innlandet som 
forventes økt fra 2020
• AVdir har hittil vært mer opptatt av å tildele midler til gode prosjekter, enn å 

prioritere lik økonomisk ramme mellom fylker/regioner 
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Hva skjer når i tilskuddsforvaltning

• Søknad innen 01.02.20 til Fylkesmannen i Innlandet (FM) – OBS! Signatur
• FM Innlandet v/ (Tone eller Bente), Postboks 987, 2604 Lillehammer

• fminpost@fylkesmannen.no

• FM går gjennom alle søknader, avklarer evt. mangler, ser sammenheng med 
andre tilskudd/ordninger, sender til AVdir sammen med vurderingsskjema

• April/mai 2020: AVdir beslutter tildeling og sender fullmaktsbrev til FM. 

• Mai/juni: Fylkesmannen sender vedtak til kommunene 

• tilsagnsbrev og avslag

• OBS! Svarslipp må returneres før penger sendes ut!

• Høst: Nye prosjekter starter

• 01.02.21: rapporteringsfrist

mailto:fminpost@fylkesmannen.no
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Løpende utviklingsprosjekter i Innlandet 2020

• 13 prosjekter, 14,4 stillinger – ca. 8,7 millioner kroner 2019

• 11 prosjektsøknader fikk avslag i 2019, fordi pengene ble brukt opp

• Nettverk startet for løpende utviklingsprosjekter 

• Første samling 28.11.19, hvor 12 av 13 prosjekter hadde anledning til å møte

• Nye prosjekter vil bli innlemmet i nettverket ved innvilgelse av midler

• Formål: Ha et sted å drøfte utfordringer og problemstillinger, samt få ideer og 
tips til utførelse av egen jobb. Erfaringsutveksling. Kontaktnett i hverdagen.

• Selv om prosjektene tilsynelatende har ulikt innhold, så vi etter nettverkssamlingen 
at følgende tema går igjen:

• Internkontroll, IPS-jobbing for å komme i arbeid, sosialtjenesteloven § 17 (med 
fokus på forebyggende økonomisk rådgivning)
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Prosjekter som hadde midler fra 2017/2018

Nav-kontor Type prosjekt og tilgjengelige midler
Videreføringer
Nav Elverum «Koordinator for å bedre samhandling mellom 

bolig, flyktning og ordinære Nav-brukere», 

100% stilling
Nav Nord-Østerdal v/Tynset (region) «Utvikling av Nav Nord-Østerdal sine tjenester 

med særlig fokus på bistand til innvandrere 

utenfor EØS», 100% stilling
Nav Kongsvinger «Nav i videregående skole – systemarbeid», 

60% stilling
Nav Sør-Odal «Økonomisk rådgivning i et folkehelse-

perspektiv», 100% stilling
Nav Hamar «Kvalitetskoordinator for implementering av 

internkontroll-arbeid i Nav Hamar», 100% 

stilling
Nav Gjøvik «NYE VEIER» (Gode og helhetlige 

oppfølgingsløp, aktivitet, inkluderings-

dugnaden), 200% stilling
Nav Øyer «Alle skal med…» (fritidstilbud og aktiviteter til 

alle barn), 100% stilling
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Nye prosjekter med midler fra 2019 (høst)

Nye prosjekter fra høst 2019 
Nav Kongsvinger «Eie først» (innvilge startlån til familier på 

sosialhjelp, boligen først, tett helhetlig 

oppfølging, arbeid/aktivitet) 100% stilling
Nav Trysil «OPTIMIST – en metode for tett oppfølging av 

brukere som står langt unna arbeidslivet», 

100% stilling
Nav Ringsaker «Sjå meg der je er» (diffuse plager/avklaring/ 

tett oppfølging/arbeidsretting), 200% stilling
Nav Lom og Skjåk «Problemer med personlig økonomi, hva gjør 

jeg nå?», 80% stilling
Nav Lillehammer-Gausdal «UNG ØKONOMI – det lønner seg å få råd», 

100% stilling
Nav Hadeland «Helhetlig og arbeidsrettet oppfølging av 

sosialhjelpsmottakere med innvandrer-

bakgrunn og forsørgeransvar for barn», 100% 

stilling
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Kontaktinformasjon

• Disse hos Fylkesmannen i Innlandet kan kontaktes ved spørsmål om 
tilskuddsforvaltning

• Bente Nygaard Lindstad, e-post: fmhebnl@fylkesmannen.no

• Tone Huuse Svesengen, e-post: fmopths@fylkesmannen.no

mailto:fmhebnl@fylkesmannen.no
mailto:fmopths@fylkesmannen.no

