
 

 

 

 

Statusrapportering for 2019 

 

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. 

 

 

 

 

 

Alle tiltak skal rapportere. Tiltak som ikke har startet skal fylle ut de fem første 

spørsmålene før rapporteringen automatisk avsluttes.  

 

En kopi av besvarelsen vil bli sendt til e-postadressen du oppgir. Fylkesmannen i ditt fylke 

vil også få kopi av besvarelsen. 

 

Det er i alt 16 spørsmål. 

 

 

 

Svarene vil blant annet bli anvendt til følgende: 

 

- til oppfølging av tiltaket.  

 

- til videreformidling av informasjon om tiltaket på navet, under sosiale tjenester. 

 

- når vi vurderer en eventuell videreføring av tiltaket blir søknadsskjema, status- og 

økonomirapportering lagt til grunn. 

 

- til felles rapport med data på aggregert nivå som blant annet legges på navet. 

 

 

 

 

 

Lykke til med besvarelsen! 

 

 

 

  

 

 



 

 

Navn på tiltaket. 

_____ 

 

 

Navn på NAV-kontoret. 

_____ 

 

 

E-postadresse (kopi av besvarelsen blir sendt til denne). 

_____ 

 

 

Velg fylke (fylkesinndeling fra 2019). 

(1) ❑ Østfold 

(2) ❑ Akershus 

(3) ❑ Oslo 

(4) ❑ Hedmark 

(5) ❑ Oppland 

(6) ❑ Buskerud 

(7) ❑ Vestfold 

(8) ❑ Telemark 

(9) ❑ Aust-Agder 

(10) ❑ Vest-Agder 

(11) ❑ Rogaland 

(12) ❑ Hordaland 

(13) ❑ Sogn og Fjordane 

(14) ❑ Møre og Romsdal 

(15) ❑ Trøndelag 

(17) ❑ Nordland 

(18) ❑ Troms 

(19) ❑ Finnmark 

 

 

Oppstart for prosjektet. 

(4) ❑ Tiltaket har ikke startet 

(7) ❑ 2019 

(6) ❑ 2018 

(5) ❑ 2017 



 

 

 

 

Egenvurdering. 

 Nei (0) Ja, i liten grad (1) Ja, noe (2) Ja, i stor grad (3) 

Bidrar tiltaket til en helhetlig 

lokal innsats for å forebygge 

og/ eller redusere fattigdom 

og sosial eksklusjon? 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til individuell 

tilpasning og helhetlig 

oppfølging? 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til styrket 

brukermedvirkning og 

brukerorientering på individ- 

og systemnivå 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Har brukere vært med i 

utviklingen av tiltaket? 
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til utvikling av 

nye arbeidsmetoder og 

samarbeidsformer? 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til at 

kommunene får økt kunnskap 

om levekårsutfordringene og 

kompetanse til å løse dem? 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til samarbeid 

med nye instanser? 
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Styrker tiltaket forebyggende 

arbeid? 
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til tidlig innsats? (2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til bruk av 

ordinært arbeidsliv? 
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til oppfølging av 

barnefamilier?  
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til oppfølging av 

ungdom?  
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

Bidrar tiltaket til oppfølging av 

innvandrere?  
(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 



 

 

 Nei (0) Ja, i liten grad (1) Ja, noe (2) Ja, i stor grad (3) 

Bidrar til taket til å sikre 

sårbare overganger, som 

løslatelse fra fengsel og 

mellom ulike tjenester, skole 

og arbeidsliv? 

(2) ❑ (1) ❑ (3) ❑ (4) ❑ 

 

 

Målgruppen. 

Beskriv målgruppen:  _____ 

Hvor mange i målgruppen har 

fått tilbud fra tiltaket? 
_____ 

 

 

Beskriv tiltaket. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Beskriv hva tiltaket har utviklet. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Er det gjort endringer i tiltaket fra søknadstidspunktet? 

(1) ❑ Ja. Beskriv endringene _____ 

(2) ❑ Nei  

 

 



 

 

Beskriv hva dere har oppnådd med tiltaket. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Beskriv hvordan dere har undersøkt måloppnåelse for tiltaket. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvilke paragrafer i sosialtjenesteloven er særlig aktuelle for utviklingsarbeidet? (Flere 

valg mulig) 

(1) ❑ §1 - Formålsparagrafen  

(2) ❑ §13 - Informasjon og generell forebyggende virksomhet  

(4) ❑ §14 - Samarbeid med frivillige organisasjoner  

(16) ❑ §15 - Boliger til vanskeligstilte 

(5) ❑ §17 - Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning  

(6) ❑ §18 - Økonomisk stønad til livsopphold  

(7) ❑ §19 - Økonomisk stønad i særlige tilfeller  

(9) ❑ §20 - Vilkår for utbetaling av stønad  

(10) ❑ §20a - Vilkår om aktivitet for personer under 30 år  

(8) ❑ §27 - Midlertidig botilbud  

(12) ❑ §28, 33 - Individuell plan  

(11) ❑ §29 - §40 - Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønader  

(17) ❑ §42 - Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker 

(18) ❑ Andre 

 

 

Beskriv de viktigste utfordringene knyttet til tiltaket. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Beskriv de viktigste suksessfaktorene til tiltaket. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Skal deler eller hele tiltaket videreføres? 

(1) ❑ Ja gjennom _____ 

(2) ❑ Nei 

 

 

Midler til kompetanse. 

Midler til kompetanse er 

benyttet til:  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Midler til kompetanse er ikke 

benyttet 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Vennligst trykk "AVSLUTT" nedenfor for å sende inn.  

 

 

 

Takk for at du gjennomførte rapporteringen! 



 

 

 

 

 

En kopi av besvarelsen vil bli sendt til e-postadressen du har oppgitt og til fylkesmannen i 

ditt fylke 

 

  

 

 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

 

 


