
21.10.2021

Velkommen til dag 3  

Oddhild Johnsen (SF)

Jorunn Fjærli (NAV Sunndal)

Kari Røkkum Winje (SF)
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Program for dagene 

Torsdag 21.10.21 (09.00-12.00)

Midlertidig bolig og krav til tilbudet

Individuell plan

Kvalifiseringsprogrammet 

• Tiltak i program

• Lage plan sammen med 
deltaker

• KVP i Modia

Fredag 22.10.21 (09.00-12.00)

Saksbehandlingsreglene i kapittel 5: 

• Gangen i en sak fra søknad til 
vedtak

• Klage på vedtak om sosiale 
tjenester

• Taushetsplikt

• Opplysingsplikt til barnevernet

Annen informasjon fra
Statsforvalteren



Kapittel 4. Individuelle tjenester

§ 27 Midlertidig botilbud
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Kapittel 4. Individuelle tjenester

§ 27 Midlertidig botilbud

Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig 

botilbud for dem som ikke klarer det selv.
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• Regulerer retten til å få et midlertidig botilbud

• Ansvaret for tjenesten ligger i NAV-kontoret

• Skal avhjelpe akutt bostedsløshet 

• Omfatter alle som oppholder seg i kommunen, jft sotjl. §3

• Naturalytelse

• Regulerer ikke hvorvidt tjenestemottaker selv skal betale for tjenesten

• Søknad må behandles samme dag som den er mottatt

• Enkeltvedtak 

Om bestemmelsen
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NAV-kontoret skal 
være særlig 
oppmerksom på 
bosituasjoner til 
familier med barn og 
unge, vanskeligstilt 
ungdom og personer i 
overgangs – eller 
etableringsfaser. 

Nærmere om bestemmelsens innhold 

Om retten til midlertidig botilbud
• Ikke sted å sove/oppholde seg det neste døgnet
• Årsak til behov/om situasjonen har vart over tid uten 

betydning

Om krav til botilbudet
• Må være forsvarlig (standard, brukers behov) 

Om begrensninger i bruk av midlertidig botilbud
• Skal begrenses i omfang og lengde 

o Unntaksvis utover 3 mnd

• Skal unntaksvis benyttes til barnefamilier og ungdom
o aldri utover tre mnd
o skjerpet krav til botilbudet

• Skal unntaksvis benyttes ved løslatelse fra fengsel og 
utskriving fra institusjon
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Overgang til varig bolig

Så vidt det er mulig 
umiddelbart igangsette tiltak 
for å sikre overgang til varig 
botilbud

• Sørge for å kalle inn til 
oppfølgingssamtale så 
snart som mulig

• Helhetlig kartlegging

Momenter som er viktig å avklare og som 
kan være med på å bidra til å opprettholde 
stabil bosituasjon:

• Behov for helhetlig tjenestetilbud
• Individuell plan, jfr sotjl. § 28 
• Opplysning, råd og veiledning etter sotjl.§17
• Bostøtte fra Husbanken
• Praktisk bistand (hol)
• Hvordan komme i arbeid/aktivitet
• Etablere kontakt med relevante 

samarbeidsaktører i hjelpeapparatet, jfr
sotjl. § 13



Kapittel 4. Individuelle tjenester

§ 28 Rett til individuell plan
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Kapittel 4. Individuelle tjenester 

§ 28 Rett til individuell plan

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med tjenestemottakeren, jf. § 42.

Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et 
helhetlig tilbud for den det gjelder.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvem rettigheten gjelder 
for, og om planens innhold.
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Om bestemmelsen

• Innebærer at enhver som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, har rett til at det utarbeides en plan  

• Formål at tjenestemottaker skal få et helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset tjenestetilbud

• Rettighet for deltakere i KVP

• Verktøy og prosess

• Skal utformes i samarbeid med den det gjelder 

• Avgjørelse om rett til individuell plan er et enkeltvedtak

• Planen gir ikke rett til bestemte tjenester – egne vedtak på dette 
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Lov om sosiale 
tjenester i NAV § 28

Lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen 
(NAV-loven) § 15

Helse -og omsorgs-
tjenesteloven § 7-1

Den som har behov for 
langvarige og koordinerte 
tjenester, har rett til å få 
utarbeidet individuell plan. 

Planen skal utformes i 
samarbeid med 
tjenestemottakeren, jf. § 42.

Kommunen skal samarbeide 
med andre tjenesteytere om 
planen for å bidra til et 
helhetlig tilbud for den det 
gjelder.

Enhver som henvender seg til kontoret, har rett til 
informasjon om arbeids- og 
velferdsforvaltningens tjenester og ytelser

Kontoret skal tidligst mulig avklare brukerens 
helhetlige behov. Tjenestetilbudet skal så langt 
som mulig utformes i samarbeid med brukeren

Den som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell 
plan. 

Planen skal utformes i samarbeid med brukeren.

Kontoret skal samarbeide med andre 
tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig 
tilbud for den det gjelder

Kommunen skal utarbeide en individuell 
plan for pasienter og brukere med behov 
for langvarige og koordinerte tjenester 
etter loven her.

Kommunen skal samarbeide med andre 
tjenesteytere om planen for å bidra til et 
helhetlig tilbud for den enkelte.

Dersom en pasient eller bruker har behov 
for tilbud både etter loven her og 
spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk 
helsevernloven, skal kommunen sørge for 
at det blir utarbeidet en individuell plan, 
og at planarbeidet koordineres
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Fastsatt av 
Arbeidsdepartementet 19. 
november 2010 med hjemmel 
i lov 18. desember 2008 nr. 
131 om sosiale tjenester i 
arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 28 og 
lov 16. juni 2006 nr. 20 om 
arbeids- og 
velferdsforvaltningen 
(arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven) §
15

Forskrift om individuell plan i arbeids- og 
velferdsforvaltningen
Innhold i forskriften

§ 1. Virkeområde

§ 2. Formål

§ 3. Definisjon

§ 4. Tjenestemottakerens rettigheter

§ 5. Samtykke

§ 6. Ansvar for å utarbeide individuell plan

§ 7. Innholdet i individuell plan

§ 8. Gjennomføringen av den individuelle planen

§ 9. Taushetsplikt

§ 10. Klage

§ 11. Ikraftsetting
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Sammenheng mellom § 27 og øvrige 
bestemmelser i loven

§ 1 Lovens formål

Formålet med loven er 

• å bedre levekårene for 
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. 

Generelle oppgaver

§ 12 Informasjon og forebyggende virksomhet

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen, både på 
system og individnivå 

§ 15 Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal  
medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke 
selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Individuelle tjenester

§ 17 Opplysning, råd og veiledning

§ 27 Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for 
dem som ikke klarer det selv

§ 29  Kvalifiseringsprogram
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En av bærebjelkene i norsk velferdspolitikk og 
målet for boligpolitikken er at alle skal bo godt 
og trygt

Ny nasjonal strategi for den sosiale 
boligpolitikken 2021-2024 «Alle trenger et trygt 
hjem»

• Bygger videre på «Bolig for velferd (2014-
2020)»

• Samler og målretter den offentlige innsatsen 
på boligmarkedet

• Skal forebygge at folk får boligproblemer

• Skal gi hjelp til som ikke selv klarer å skaffe og 
beholde egen bolig

Boligsosialt arbeid 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024/id2788470/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/nasjonal_strategi_boligsosialt_arbeid.pdf
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Bolig – den fjerde velferdspilaren ved siden 
av helse, utdanning og arbeid 

Å bo trygt og god

• Bidrar til tilhørighet

• Gir fysisk trygghet

• Skaper identitet

• En viktig sosial arena

FNs bærekraftsmål

Å bo dårlig eller å være bostedsløs gjør 
det vanskeligere å

• Ta imot/nyttiggjøre seg 
velferdstjenester

• Gjennomføre utdanning

• Delta i arbeidslivet

• Bli integrert 

• Kan bli kortere vei til kriminalitet, rus –
og psykiske problem

• Barn og ungdom særlig sårbare 
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Et begrep som brukes 
om personer 

og 

familier 

som sliter med å få 
dekket boligbehovene 
sine

«Vanskeligstilte på boligmarkedet»

Defineres som

«De som ikke selv er i stand til å skaffe seg eller 
beholde en egnet bolig, og som befinner seg i en 
eller flere av følgende situasjoner: 

• er uten bolig 

• står i fare for å miste boligen sin 

• bor i uegnet bolig eller bomiljø»
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Strategiens prioriterte innsatsområder



19© Fylkesmannen i Møre og RomsdalFoto:

https://www.veiviseren.no/

https://www.veiviseren.no/
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• På hvilken måte tenker du at boligsituasjonen kan ha betydning for barn 
og unges levestandard og oppvekstsvilkår?

• Hva har dette med din jobb som ansatt i NAV å gjøre, og på hvilken måte 
kan du bidra i det boligsosiale arbeidet rundt denne gruppen?

Til egenrefleksjon


