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Tildelingsbrev for 2. halvår 2020 (3. supplering til tildelingsbrevet for 
2020) 

Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet legger i dette 

supplerende tildelingsbrevet fram departementenes tildelinger og supplerende føringer for 

Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2. halvår 2020. 

 

Budsjettrammer, innretning av virkemiddelbruken og øvrige føringer for 2020 ligger fast når 

ikke annet er nevnt i supplerende tildelingsbrev. 

 

Nedenfor redegjør vi for endringer i bevilgning som følge av behandlingen av Prop. 117 S 

(2019-2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 og Prop. 127 S 

(2019-2020), jf. Innst. 360 S (2019-2020). 

 

1.1 Ambisjonsnivå høsten 2020  

Departementet er innforstått med at covid-19-pandemien innebærer et ekstraordinært stort 

trykk på Arbeids- og velferdsetaten, både som følge av en enorm søknadsinngang og i 

gjennomføringen av vedtatte tiltak. Direktoratet varslet i mars om at det vil være nødvendig å 

nedprioritere oppdrag fra tildelingsbrevet 2020. Vi viser til vårt svarbrev av 8. april 2020 der vi 

tok direktoratets orientering foreløpig til etterretning. Departementet viser til de vurderinger 

direktoratet har gjort i tertialrapporten om situasjonen i etaten og stiller seg bak disse. 

 

Arbeids- og velferdsetaten har til tross for en krevende tid på de fleste områder klart å levere 

stabile tjenester. Direktoratet har i forbindelse med rapporteringen for 1. tertial rapportert om 

at resultatutviklingen i etaten var god frem til 12. mars. Covid-19-pandemien har imidlertid 
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Side 2 
 

bl.a. påvirket saksbehandlingstid for ytelser, og det har vært en sterk vekst i antall brukere 

som har behov for oppfølging.   

 

Departementet forventer at ekstrabevilgningen på totalt 900 mill. kroner bidrar til at Arbeids- 

og velferdsetaten raskest mulig kommer tilbake til en mest mulig normal situasjon. Midlene 

skal i hovedsak dekke behov knyttet til håndtering av koronapandemien, blant annet 

saksbehandling av ytelser, kontroll, henvendelser til NAV Kontaktsenter, utviklingskostnader, 

oppfølging og veiledning på NAV-kontorene og utbetalingsområdet.  

 

Forsinkelsene i i utbetaling av ytelser har satt mange brukere i en vanskelig situasjon. 

Arbeids- og velferdsetaten skal iverksette tiltak for å holde saksbehandlingstiden så kort som 

mulig. Styrkingen av etatens driftsbevilgning skal benyttes til ytterligere å styrke 

behandlingen av livsoppholdsytelser slik at saksbehandlingstider og saker til behandling 

holdes nede på et akseptabelt nivå. Etaten skal prioritere behandlingen av søknader om 

dagpenger. Det vil også være viktig at den arbeidsrettede oppfølgingen og arbeidet med å 

håndtere økt ledighet styrkes. 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratets prognoser viser at det er stor usikkerhet om hvor stort press 

det vil være på etaten gjennom høsten og hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg fremover. 

Arbeids- og velferdsetaten må være forberedt på å betjene flere brukere. Direktoratet melder 

i 1. tertialrapport om at det er krevende å opprettholde tiltaksnivået i bransjer med mange 

permitterte/ledige, og at arbeidsmarkedet blir vanskeligere for inkluderingsdugnadens 

målgrupper. Etaten skal bruke ekstrabevilgningen til å ansette flere i fylkene for å 

gjennomføre oppfølging. I tillegg må etaten ut fra hensynet til smittevern finne nye måter å 

utføre oppfølgingstjeneste på. Departementet viser til at det er avtalt en fagdialog om 

håndtering av høy ledighet, inkluderingsdugnaden og inkluderende arbeidsliv med sikte på å 

tydeliggjøre prioriteringene på tjenesteområdet. Departementet imøteser direktoratets 

vurderinger og forslag. 
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1.2 Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og 
familiedepartementet  

Arbeids- og sosialdepartementet stiller til rådighet beløp på kapitler og poster med tilhørende 

stikkordsfullmakter slik det fremgår nedenfor. 

(beløp i 1 000 kroner) 

Kapitler/poster  Tildeling for 

2020  

(1 og 2 

suppl.) 

Endring i 

Prop. 117 S 

og Prop. 127 

S (2019-

2020) 

Sum 

tildeling 

2020 

Kap. 601, Utredningsvirksomhet, forskning m.m    

Post 22 Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., 

kan overføres   

3 500   3 500 

Post 70 Tilskudd 200   200 

Kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og 
velferdsforvaltningen  

   

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 45 

72 910   72 910 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under 

post 21 

300 310   300 310 

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten     

Post 01 Driftsutgifter  12 204 655 384 495 714 000 13 303 150 

Post 21 Spesielle driftsutgifter  34 215   34 215 

Post 22 Forsknings- og utredningsaktiviteter 58 635   58 635 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold, kan overføres  

308 205 10 652  318 857 

Kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial 
inkludering  

   

Post 21 Spesielle driftsutgifter  83 150 4 049  87 199 

Post 63 Sosiale tjenester og tiltak for 

vanskeligstilte, kan overføres  

151 460 39 789  191 249 

Post 70 Frivillig arbeid, kan overføres  125 250 6 000  131 250 

Post 74 Tilskudd til pensjonistenes 

organisasjoner mv.  

14 100   14 100 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak     

Post 01 Driftsutgifter 259 745   259 745 

Post 70 (Ny) Midlertidig 

kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente 

tiltaksarrangører 

  180 000 180 000 

Post 76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres  7 079 465 177 526 -77000 7 179 991 

Post 77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres 1 603 812 47 514  1 651 326 

Post 78 Tilskudd til arbeids- og 

utdanningsreiser 

70 300   70 300 
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Kapitler/poster  Tildeling for 

2020  

(1 og 2 

suppl.) 

Endring i 

Prop. 117 S 

og Prop. 127 

S (2019-

2020) 

Sum 

tildeling 

2020 

Post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet 73 900   73 900 

Kap. 635 Ventelønn     

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning  7 000   7 000 

Kap. 660 Krigspensjon     

Post 70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning  47 980   47 980 

Post 71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning  143 500  -4 000 139 500 

Kap. 666 Avtalefestet pensjon (AFP)     

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning  2 760 000  -10 000 2 750 000 

Kap. 667 Supplerende stønad til personer over 67 år     

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning  328 000  -8 000 320 000 

Kap. 2541 Dagpenger     

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning  8 964 800 14 280 000 30 334 200 53 579 000 

Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.     

Post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 

mv., overslagsbevilgning  

925 000  40 000 965 000 

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger 

Post 70 Stønad til selvstendig 
næringsdrivende og frilansere, 
overslagsbevilgning 

 4 700 000 -1 100 000 3 600 000 

Post 71 Stønad til lærlinger, 
overslagsbevilgning 

 250 000  250 000 

Kap. 2620 Stønad til enslig mor eller far     

Post 70 Overgangsstønad, 

overslagsbevilgning  

1 678 000  62 000 1 740 000 

Post 72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor 

eller far i arbeid, overslagsbevilgning  

122 740  1 260 124 000 

Post 73 Tilleggsstønader og stønad til 

skolepenger, overslagsbevilgning  

58 820  -5 820 53 000 

Post 76 Bidragsforskott  715 000  -10 000 705 000 

Kap. 2650 Sykepenger     

Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv. 
overslagsbevilgning  

39 890 000 4 750 000 380 000 45 020 000 

Post 71 Sykepenger for selvstendige, 
overslagsbevilgning  

1 460 000 400 000 100 000 1 960 000 

Post 72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger 
mv., overslagsbevilgning  

1 100 000 11 850 000 -1 110 000 11 840 000 

Post 73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv, 
kan overføres 

 1 975  1 975 
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Kapitler/poster  Tildeling for 

2020  

(1 og 2 

suppl.) 

Endring i 

Prop. 117 S 

og Prop. 127 

S (2019-

2020) 

Sum 

tildeling 

2020 

Post 75 Feriepenger av sykepenger, 
overslagsbevilgning  

2 260 000  -30 000 2 230 000 

Post 76 Tilskudd til ekspertbistand og 
kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres 

102 000 48 493  150 493 

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger     

Post 70 Arbeidsavklaringspenger , 
overslagsbevilgning 

28 489 000 540 000 2 286 000 31 315 000 

Post 71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning 168 000  -20 000 148 000 

Post 72 Legeerklæringer  395 000  -25 000 370 000 

Kap. 2655 Uførhet     

Post 70 Uføretrygd, overslagsbevilgning  100 699 500  -1 569 500 99 130 000 

Post 75 Menerstatning ved yrkesskade, 
overslagsbevilgning  

70 000  -4 000 66 000 

Post 76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, 
overslagsbevilgning  

38 000  2 000 40 000 

Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.     

Post 70 Grunnstønad, overslagsbevilgning  1 616 300        -6 300 1 610 000 

Post 71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning  1 570 200  29 800  1 600 000 

Post 72 Stønad til servicehund 5 310   5 310 

Post 73 Hjelpemidler mv. under arbeid og 
utdanning  

130 000  -10 000 120 000 

Post 74 Tilskudd til biler  799 700  -54 700 745 000 

Post 75 Bedring av funksjonsevnen, 
hjelpemidler  

3 417 400  42 600 3 460 000 

Post 76 Bedring av funksjonsevnen, 
hjelpemidler som tjenester  

330 000  -5 000 325 000 

Post 77 Ortopediske hjelpemidler  1 685 700  -5 700 1 680 000 

Post 78 Høreapparater  772 000  3 000 775 000 

Post 79 Aktivitetshjelpemidler for personer 
over 26 år 

52 064  48 000 100 064 

Kap. 2670 Alderdom     

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  78 750 000   -1 320 000 77 430 000 

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  154 780 000   -2 260 000 152 520 000 

Post 72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning  4 360 000   -240 000 4 120 000 
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Kapitler/poster  Tildeling for 

2020  

(1 og 2 

suppl.) 

Endring i 

Prop. 117 S 

og Prop. 127 

S (2019-

2020) 

Sum 

tildeling 

2020 

Post 73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., 
overslagsbevilgning  

6 410 000  -120 000 6 290 000 

Kap. 2680 Etterlatte     

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning  1 100 000   5 000 1 105 000 

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning  810 000    810 000 

Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning  82 000    82 000 

Post 74 Utdanningsstønad  1 200    1 200 

Post 75 Stønad til barnetilsyn, 
overslagsbevilgning  

3 900  -900 3 000 

Kap. 2686 Stønad ved gravferd    

Post 70 Stønad ved gravferd, 
overslagsbevilgning  

220 000  10 000 230 000 

Kap. 3605 Arbeids- og velferdsetaten     

Post 01 Administrasjonsvederlag  9 715   9 715 

Post 04 Tolketjenester 2 740   2 740 

Post 05 Oppdragsinntekter mv. 28 025   28 025 

Post 06 Gebyrinntekter for fastsettelse av 
bidrag  

25 825   25 825 

Kap. 3634 Arbeidsmarkedstiltak     

Post 85 Innfordring av feilutbetaling, 
arbeidsmarkedstiltak  

200  5 800 6 000 

Kap. 3635 Ventelønn m.v.     

Post 01 Refusjon statlig virksomhet mv.  6 000   6 000 

Kap. 5701 Diverse inntekter     

Post 71 Refusjon ved yrkesskade  850 000   850 000 

Post 73 Refusjon fra bidragspliktige  230 000      -20 000 210 000 

Post 80 Renter  1 700   1 700 

Post 86 Innkreving feilutbetalinger 1 200 000  -234 000 966 000 

Post 87 Diverse inntekter 18 960   18 960 

Post 88 Hjelpemiddelsentraler mv.  77 500  2 500 80 000 

Kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.     

Post 70 Dividende  210 000  -25 000 185 000 

Kap. 5705 Refusjon av dagpenger     
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Kapitler/poster  Tildeling for 

2020  

(1 og 2 

suppl.) 

Endring i 

Prop. 117 S 

og Prop. 127 

S (2019-

2020) 

Sum 

tildeling 

2020 

Post 70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti 
ved konkurs  

19 000  8 000 27 000 

Post 71 Refusjon av dagpenger for 
grensearbeidere mv. bosatt i Norge 

300  -200 100 

Kap. 844 Kontantstøtte 

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning 1 560 000  -10 000 1 550 000 

Kap. 845 Barnetrygd 

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning 16 459 000  -209 000 16 250 000 

Kap. 2530 Foreldrepenger 

Post 70 Foreldrepenger ved fødsel, 
overslagsbevilgning 

19 230 000  390 000 19 620 000 

Post 71 Engangsstønad ved fødsel og 
adopsjon, overslagsbevilgning 

825 000  15 000 840 000 

Post 72 Feriepenger av foreldrepenger, 
overslagsbevilgning 

485 000  10 000 495 000 

Post 73 Foreldrepenger ved adopsjon, 
overslagsbevilgning 

49 000  2 000 51 000 

 
 
Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten 
 
• Post 01 Driftsutgifter 

På posten stilles det til disposisjon 13 303,150 mill. kroner. 

 

Som følge av covid-19-pandemien er Arbeids- og velferdsetaten styrket med 700 mill. kroner 

i 2020, utover tilleggsbevilgningen på 200 mill. kroner. I tillegg er bevilgningen økt med 10 

mill. kroner knyttet til dekning av administrative konsekvenser av ny skatteavregning. Det er 

videre bevilget 4 mill. kroner til gjennomføring av digital jobbmesse. Vi viser til pkt 1.1 om 

departementets forventninger til direktoratet i 2020. 

 

Det legges til grunn at midlene som bevilges særskilt som følge av covid 19-pandemien, kun 

skal brukes til dette formålet. Departementet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet om 

periodevis rapportering på forbruket av midlene, både i tertialrapport og i innspill til ordinære 

budsjettrunder. Departementet legger opp til en tett dialog med direktoratet om 

bevilgningsbehovet framover. 
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Kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering 
 

• Post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 

Fylkesmannen er gjennom midlertidige endringer i regelverket for tilskudd til utvikling av 

sosiale tjenester i NAV-kontoret gitt fullmakt til å tildele midler over denne ordningen i 2020. 

Fylkesmann vil også bli gitt fullmakt til å tildele midler over ny midlertidig tilskuddsordning 

over kap. 621, post 63, jf. omtale i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020. 
 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak 

 

• Post 70 (Ny) Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører 

Bevilgningen på posten er 180 mill. kroner. Tilskuddet er regulert gjennom Midlertidig forskrift 

om tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører som følge av covid-19 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-19-1267). 

 

Arbeids- og velferdsetaten kan gi tilskudd til forhåndsgodkjente tiltaksarrangører til delvis 

dekning av tapte salgsinntekter som er direkte knyttet til gjennomføringen av 

arbeidsforberedende trening eller varig tilrettelagt arbeid, og som er en følge av 

koronapandemien. Ordningen gjelder for månedene mars, april og mai 2020. 

Tiltaksarrangørene skal søke om tilskudd samlet for alle tre månedene. Frist for søknader 

om tilskudd er 15. august 2020. Ordningen er rammestyrt. Dersom bevilgningen ikke er 

tilstrekkelig til å dekke alle de innvilgede tilskuddene i samsvar med kriteriene i forskriftens § 

5 første ledd, skal hvert tilskudd avkortes forholdsmessig.  

 

Vi ber direkoratet opplyse de forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene om ordningen og 

hvordan søknader skal fremmes, jf. kommunikasjon med direktoratet om dette.   

 

• Post 76 Tiltak for arbeidssøkere  

Posten er redusert med 77 mill. kroner som følge av et lavere behov knyttet til 

regnskapsmessig etterslep. 

 
Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. 

 

• Post 79 Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år 

Bevilgningen på posten har økt med 48 mill. kroner for å kunne innvilge søknader om 

aktivitetshjelpemidler i 2020, slik at flere personer som oppfyller vilkårene for ordningen vil få 

tildelt aktivitetshjelpemidler. 

 

1.3 Øvrige rammer, oppdrag og regelverksendringer  

Gjennomføring av regelverksendringer som følge covid-19 

Direktoratet skal legge til rette for god gjennomføring av regelverksendringer som følge av 

covid-19-pandemien, jf. Instruks om virksomhets- og økonomistyring for Arbeids- og 

velferdsdirektoratet punkt 2.1.1. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-19-1267
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Arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Det innebærer at 

arbeidstakere får rett på en normal helårskvote for siste halvår av 2020, uavhengig av om 

den utvidede kvoten er brukt opp. Regjeringen foreslår videre at ordinære regler for 

arbeidsgiverfinansiering gjeninnføres fra 1. juli 2020, slik at arbeidsgiver må betale det som 

eventuelt gjenstår av perioden med ti dagers arbeidsgiverfinansiering i 2020. 

 

Plan for tiltaksgjennomføringen i 2. halvår 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert Arbeids- og sosialdepartementet om at 

arbeidsmarkedstiltakene nå skal trappes opp pga. den høye ledigheten, og at fylkene skal 

påse at tiltakene tilpasses endrede rammebetingelser, bl.a. gjennom digitale leveranser, så 

lenge situasjonen tilsier det. Arbeids- og velferdsdirektoratet bes komme med en plan for 

tiltaksgjennomføringen i 2. halvår, samt en overordnet vurdering av etatens gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltakene så langt i 2020. Frist avtales i den planlagte fagdialogen. Vi ber om 

å bli raskt informert dersom situasjonen endrer seg og tiltakene ikke kan trappes opp som 

forutsatt.  

 

Medlemskap 

Arbeids- og velferdsdirektoratet ga i brev av 18. juni 2020 en redegjørelse for de lange 

saksbehandlingstidene på medlemskapsområdet, og hvorvidt de gjelder alle typer 

medlemskapssaker eller bare enkelte kategorier. I tillegg ble det gitt en redegjørelse for 

årsakene til de lange saksbehandlingstidene. Vi ber om at etaten forsetter å ha fokus på å få 

ned saksbehandlingstidene på området. 

 

Utsetting av avvikling av flyktningfordeler  

Arbeids- og sosialdepartementet ber direktoratet om å utsette iverksettingen av avvikling av 

folketrygdlovens særskilte bestemmelser for flyktninger, utvidelse av ordningen med 

supplerende stønad til å omfatte uføre flyktninger og heving av folketrygdlovens botidskrav 

fra tre til fem år til 1. januar 2021.  

 

Menneskehandel 

Direktoratet skal sammen med Utlendingsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Politidirektoratet utrede 

alternativer til dagens organisering og koordinering av menneskehandelfeltet. Direktoratet 

skal delta i en utredningsgruppe som ledes av Politidirektoratet. Utredningen skal ferdigstilles 

innen utgangen av året. Departementet vil spesifisere oppdraget i et eget brev.  

 

Oppfølging av handlingsplan for allmennlegetjenesten 

Vi viser til tiltak nr. 6 i handlingsplanen og ber direktoratet om å foreta en gjennomgang av 

attester og erklæringer som leger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten, med sikte på å 

forenkle eller ta bort oppgaver. Departementet vil komme tilbake med en nærmere 

beskrivelse av oppdraget i et eget brev. 

 

Tiltak til oppfølging av Meld.St.15 (2019-2020): Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid 
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Departementet vil ta initiativ til dialog med direktoratet om oppfølgingen av tiltak i 

stortingsmeldingen. 

 

Ny avtale om bank i butikk  

DFØ og DnB har inngått avtale om levering av banktjenester. Vi ber direktoratet sikre god 

gjennomføring av den nye løsningen og god informasjon til brukerne.  

 

Utredning av konsekvensene av innføring av Work Life Balance (WBL) direktivet for 

foreldrepengeordningen 

Som redegjort for på møtet mellom Barne- og familiedepartementet og direktoratet 3. mars i 

år vedtok EU et nytt direktiv om et balansert arbeids - og familieliv 20. juni 2019. Direktivet 

inneholder bestemmelser om foreldrepenger, permisjon, fleksibel arbeidstid mv. EU/EØS-

landene har i hovedsak tre år på å gjennomføre direktivet. Direktivet er ikke innlemmet i 

EØS-avtalen ennå. Direktivet erstatter og opphever det tidligere direktivet for 

foreldrepermisjon gitt i rammeavtalen mellom de europeiske partene i arbeidslivet 

2010/18/EU, og kommer i tillegg til Svangerskapsdirektivet. 

 

Barne- og familiedepartementet vil ha behov for bistand fra direktoratet for å utrede hvilke 

konsekvenser en innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen vil ha for den norske 

foreldrepengeordningen. Utredningen er planlagt gjennomført høsten 2020. Departementet 

vil komme tilbake med en nærmere beskrivelse av oppdraget i eget brev. 

 

1.4 Prioritering av oppdrag i tildelingsbrevet høsten 2020  

Arbeids- og velferdsdirektoratet varsler i 1. tertialrapport om at de kan levere 15 av 20 

oppdrag fra tildelingsbrevet 2020 som forutsatt. Direktoratet ber samtidig om at 5 oppdrag de 

ikke kan levere på, utsettes.   

1.4.1 Flere i arbeid 

Oppdrag: 

1) Inkluderingsdugnaden: 

a) Direktoratet bes om å vurdere og foreslå nærmere statistiske avgrensninger med 

tilhørende tallfesting knyttet til dugnadens målgrupper. Det innebærer vurderinger av 

ulike alternativer med utgangspunkt i gruppene nedsatt arbeidsevne og 

langtidsledige/langtidsarbeidssøkende. Frist: 1. tertial. 

b) Basert på vurderingene over og påfølgende dialog med departementet, bes 

direktoratet om å rapportere på/levere statistikk om de aktuelle gruppenes deltakelse 

i tiltak samt overgang til arbeid i 2020. Frist: 3. tertial. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet ber Arbeids- og velferdsdirektoratet levere på første del av 

oppdraget i rapporteringen i 2. tertial, slik at det kan rapporteres i tråd med oppdraget om 

inkluderingsdugnadens resultater i årsrapporten for 2020.  

 



 

 

Side 11 
 

2) Vi viser til tidligere dialog om behovet for å videreutvikle styringsinformasjon om etatens 

innsats for å øke overgang til arbeid og utdanning. Direktoratet skal innen utgangen av 

mars opprette og lede en arbeidsgruppe som skal foreslå indikatorer og statistikk som vil 

gi et mer fullstendig bilde av resultater og etatens innsats. Departementet kommer tilbake 

til saken i eget brev. 

 

Departementet ber direktoratet komme tilbake med en plan for oppstart innen 20. august.  

 

3) Arbeids- og velferdsdirektoratet skal bistå departementet i arbeidet med konkretisering og 

utforming av forsøk med kommunalt ansvar for arbeidsavklaringspenger. Det vises til 

brev av 8. januar 2020 for nærmere av spesifisering av oppdraget. 

 

Dette oppdraget er satt på vent inntil videre som følge av covid-19-pandemien. 

Departementet vil komme tilbake til direktoratet angående dette oppdraget. 

1.4.2 Gode levekår for de vanskeligst stilte  

 

Oppdrag:  

4) Departementet vil i 2020 ta initiativ til et felles forprosjekt med direktoratet med formål å 

drøfte endringsbehov og foreslå rammer og opplegg for en gjennomgang av rundskriv til 

sosialtjenesteloven. 

 

Direktoratet har foreslått at dette oppdraget utsettes til 2021. Departementet er enig i 

direktoratets vurdering.  

1.4.3 Sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning  

 

Oppdrag: 

5) Det vises til anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 168 L (2016-

2017) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen): "Stortinget ber 

regjeringen i løpet av en toårsperiode fra ikrafttredelse, orientere Stortinget om negative 

virkninger av forenklingen i foreldrepengeordningen." Arbeids- og velferdsdirektoratet bes 

om å redegjøre for eventuelle negative virkninger av forenklingene, og eventuelt annen 

informasjon som vil være relevant for å besvare anmodningsvedtaket i 1. tertial. 

 

Direktoratet opplyser at de ikke har statistikk over saker som er knyttet til de aktuelle 

forenklingene som ble gjort i forbindelse med Prop. 168 L (2017-2018). En redegjørelse av 

negative virkninger vil derfor bli en kvalitativ vurdering, basert på erfaringer som er gjort 

gjennom behandling av saker siden endringene trådte i kraft. Direktoratet foreslår derfor at 

oppdraget utsettes. Barne- og familiedepartementet er enig i direktoratets vurdering.  

1.4.4 IKT-utvikling 

 

Prosjekt 3 
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Det er bevilget 434,2 mill. kroner til Prosjekt 3 i IKT-moderniseringen i Arbeids- og 

velferdsetaten i 2020. Prosjektet hadde oppstart i 2019 og har vært planlagt avsluttet i 2020. 

Som følge av covid-19-pandemien er prosjekt 3 forskjøvet og vil fortsette i 2021. Den totale 

økonomiske rammen til Prosjekt 3 ligger fast.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tom Gulliksen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Camilla Landsverk 

avdelingsdirektør 
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Barne- og familiedepartementet 

Riksrevisjonen 
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