
 

  

 

Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? 
 

Nav Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar.  

Formålet med dette webinaret er å bidra til utvikling og læring hos velferdstjenestene med fokus på 
familier som lever i vedvarende lavinntekt. Vi ønsker å bidra til bedre samarbeid mellom tjenesteyterne på 
velferdsområdene, slik at lavinntektsfamilier får bedre levekår.  

Tid: Torsdag 15. september, kl. 10.00 – 14.00 

Program *)
 

 
Tid:   Tema: 

10.00  Velkommen v/leder av Velferdsprosjektet Une Borg Kjølseth 

10.05 - 10.50 «Kompetansesatsing sosiale tjenester» (regi Arbeids- og velferdsdirektoratet) 
Elin Landsverk fra Statsforvalteren i Oslo og Viken viser frem materiale/filmer som er utarbeidet i 
satsingen på sosiale tjenester. Temaene er knyttet til formålsbestemmelsen i loven. Temaer vi skal 
innom er hvordan brukernes rett til sosial inkludering, å bo trygt, å oppleve økonomisk trygghet, 
samt rettigheter og plikter knyttet til arbeid/aktivitet tas inn i vurderinger og beslutninger i Nav.  
 
•            Refleksjon i grupper 
•            Kort oppsummering i plenum  
 

10.50 – 11.00 Pause  

11.00 – 11.45        Ungdom og utenforskap - Voksne for barn v/generalsekretær Signe Horn 
Hun vil fortelle om det å vokse opp i lavinntektsfamilier og psykisk helse blant unge, med utgangspunkt 
i rapportene «Det må jo ha vært min egen skyld» (2020) og «Jeg følte meg ikke utenfor, jeg bare likte 
ikke meg selv i det hele tatt» (2021).    

11.45 – 12.15 Lunsjpause 

12.15 – 13.00  Sosiale ulikheter i oppvekst og om inntektssikring og fattigdom v/seniorrådgiver  
 Karin Gustavsen, KORUS Sør 
 Karin Gustavsen tar for seg sosiale ulikheter i oppveksten med søkelys på levekårsutsatte 
barnefamilier.   

13.00 – 13.15       Boligrådgivning – når inntekten er lav og usikker v/Husbanken 

Av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge er det en stor andel barn og unge. 
Mange av disse barna bor i familier med vedvarende lavinntekt. Det er ekstra krevende for 
lavinntektshusholdninger å skaffe egenkapitalen som trengs for å kjøpe bolig.  

13.15 – 13.25 Pause 

13.25 – 13.50 Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) 
v/seniorrådgiver Kjell-Olaf Richardsen, Statsforvalteren 
Endringene trer i kraft 1. august 2022. Veileder lanseres 15. september 2022. 

13.50 – 14.00 Annen informasjon og takk for i dag v/seniorrådgiver Kjersti Salberg, Statsforvalteren   
 
 
*) Med forbehold om endringer 


