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// NAV

• Nasjonalt fagansvar for de sosiale 
tjenestene

• Lovfortolker

• Bidra til god kompetanse og kvalitet for 
de sosiale tjenestene

Arbeids- og 
velferdsdirektoratets rolle

Oppdrag 2022:

• Direktoratet skal arbeide for å 
ivareta og styrke barne- og 
familieperspektivet i hele
arbeids- og velferdsforvaltningen, 
og bidra til at utsatte barn og 
unge og deres familier får et 
helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud.



// NAV

Hva betyr barneperspektivet i NAV?

• Barneperspektivet i arbeids- og velferdsforvaltningen handler 
om å ta særlige hensyn til barnas behov i alle vurderinger som 
omfatter tjenestemottakere med barn, der det er relevant.



// NAV

• Hjelpe barna

• Forebygge og hindre negativ 
sosial arv

• Bistå bruker til å komme i 
arbeid og aktivitet

• Juridisk forpliktelse

Hvorfor er barneperspektivet viktig?



Lovverk 

Forvaltningsloven §17

Lov om sosiale tjenester i NAV § 1

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17

Nye samarbeidsbestemmelser fra 1.aug 

Barnekonvensjonen

Nav kontoret har en plikt til å 

identifisere hjelpebehov og å peke 

på omstendigheter som har 

betydning i det konkrete tilfellet, 

herunder innhente nødvendige 

opplysninger knyttet til barn som har 

betydning for vurderingen

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.

Loven skal bidra til at utsatte barn og 

unge og deres familier får et helhetlig 

og samordnet tjenestetilbud.

Loven skal bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale 

problemer.

Formålet med den økonomiske 

rådgivningen er tredelt:

• Å forebygge økonomiske problemer

• Å søke å løse akutte økonomiske 

problemer

• Å bidra til å finne helhetlige og varige 

løsninger for tjenestemottaker

• Samarbeid på individ 

• Samarbeid på systemnivå,

• Kommunen får en samordningsplikt

• Barnekoordinator 

• Felles forskrift om IP

• Endringer i sosialtjenesteloven 

• Ny §15a i NAV loven 



// NAV

Barnets beste – barnekonvensjonens artikkel 3, nr. 1

«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av 
offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, 
administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn.»

• Rundskriv H35-00 pkt. 5.42.2 «Hvis barn er berørte av 
tjenestetilbudet, skal deres behov og eventuelle synspunkter som 
hovedregel fremmes gjennom foreldre og foresatte.



// NAV

Hvordan ivaretas barneperspektivet i dag?

Det finnes ikke nyere kunnskap om i 
hvilken grad NAV- kontorene 

kartlegger og vurderer barnas 
behov.

Det er i liten grad beskrevet hva 
ivaretakelse av barneperspektivet 

innebærer for NAVs statlige 
tjenester og ytelser.

Tilsyn finner manglende kartlegging 
av behov, 

manglende dokumentasjon knyttet 
til informasjon, tildeling og 

oppfølging og manglende konkrete 
og individuelle vurderinger.

Det er ikke systemer for 
dokumentasjon som legger til rette 

for internkontroll på området.



// NAV

Ønsket situasjon: Aktiviteter for å nå målet:

- Interne aktiviteter 

- Oppfølging av HOLF

- Tydeliggjøring i eksisterende 
verktøy 

- Revidere retningslinjer for 
samarbeid med barnevernet

- Utvikle verktøy etter behov

I all oppfølging av foreldre tas det hensyn til

at de har barn
om barnas situasjon har 

påvirkning på foreldrenes 
sak hos NAV

om det er behov som 
NAV/andre må bistå med å 

dekke

NAV-kontorene har verktøy til å 
ivareta NAVs ansvar knyttet opp mot barn, og 

følge opp tilstrekkelig

Forpliktelsene som følger av 
barnekonvensjonen er implementert og gjort 

kjent



// NAV

Særskilt fagansvar 
og/eller fagavdelinger

Sosiale tjenester

Hele NAV-kontoret

Ulike kompetansebehov: 



Hva kan vi gjøre for å hjelpe barnefamilier med en 

krevende økonomisk situasjon?

Foto Redd Barna/Søren Nilsen



// NAV

Kartlegging 
Hvordan påvirker den økonomiske situasjonen de øvrige levekårsområdene? 

Barnas situasjon 

• Har barna mulighet til å delta på alminnelige fritidsarenaer? 

• Har barna særskilte behov som utløser rettigheter på stønad fra NAV eller andre?  (for 
eksempel brillestøtte, grunnstønad, hjelpestønad, omsorgspenger)  

• Korrekt barnebidrag og barnetrygd? 

Bolig 

• Hvordan påvirker økonomien bosituasjonen? 

• En stabil og oversiktlig økonomi og inntekt kan gi noen mulighet til å kjøpe eller beholde bolig

Arbeid 

• Hvordan omsorgssituasjonen deres mulighet til å stå i jobb? Kan de øke sine inntekter? 

• Har foreldrene de ytelsene de har rett på enten til seg eller til sine barn? 

• Barnehage/SFO/AKS – redusert betaling 

• Barnekoordinator – vite om ordningen, for å kunne råde familier vi møter som har alvorlig 
syke barn om å undersøke om de har rett på denne ordningen. Da vi vet at store 
omsorgsoppgaver hjemme gjør noe med foreldrene muligheter og kapasitet til å stå i arbeid. 

Verktøy: 
- Kartleggingsskjema 



// NAV

Oppfølging 

• Opplysning, råd og veiledning er en kjerneoppgave i NAV 
kontoret

Verktøy:

- Veiledningsplattformen (navet)

- Barn og unge siden (navet)

- Veileder vold i nære relasjoner og menneskehandel 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/satsingsomrader2/vold-i-naere-relasjoner-og-menneskehandel


// NAV

Samarbeid med andre

• Der det er nødvendig for å gi et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud 

• Samarbeidslovgivningen 

Verktøy: 

- Tverrsektoriell veileder om nye samarbeidsbestemmelser 
(kommer)

- Retningslinjer for samarbeid mellom NAV og barnevernet

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/barn-og-unge2/retningslinjer-for-samarbeid-mellom-barneverntjenesten-og-nav-kontoret


// NAV

Forventninger

• Tørre å spørre

• Kartlegge. Hvordan påvirker familiens situasjon barna.

• Gi råd og veiledning – hvordan kan du disponere pengene slik 
at barna får delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter 
uavhengig av foreldrenes økonomi

• Finnes det ordninger som kan avhjelpe

• Bistå til å få hjelp hos andre der du ikke kan gi den selv 

• Samarbeid med andre der det er nødvendig for å gi et helhetlig 
og samordnet tjenestetilbud  



// NAV

Refleksjonsoppgave

• Hvor er det relevant å vurdere barnas situasjon?

• På hvilken måte kan dette gjøres? 



Takk for meg

Spørsmål eller problemstillinger knyttet til endringene i NAV-loven og 
sosialtjenesteloven kan sendes direktoratet@nav.no (merk «nye 
samarbeidsbestemmelser i NAV-loven og sosialtjenesteloven)

Kontaktinfo vedr. utviklingsarbeid barne- og familieperspektivet:

Cathrine.haugen2@nav.no

Elin.stein@nav.no
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