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Vedtaksprosjektet og tilsyn med Kvalifiseringsprogrammet
(KVP) i Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
inviterte de åtte første
Nav-kontorene i Vestfold til
et samarbeid om å gjennomgå
alle vedtak om kvalifiseringsprogram (KVP) som ble fattet
i 2008; i alt 197 vedtak. Dette
skjedde i forståelse med KS og
i samarbeid med Nav Vestfold.
Det ble undersøkt hvem som ble
rekruttert til å delta i kvalifiseringsprogrammet, hvordan vedtakene var utformet og sammenhengen mellom
arbeidsevnevurdering og tiltak. Videre
ble brukermedvirkning og individuell
utforming av program, oppfølging av
den enkelte deltaker, og hva deltakerne
gikk til etter avsluttet KVP undersøkt.
Hensikten var å bidra til økt kvalitet i
Nav-kontorenes arbeid med programmet og til å gi Fylkesmannen en
oversikt over situasjonen ved
kontorene.
Gjennomgangen viste store forskjeller

i hvordan deltakerne var rekruttert. I
den grad arbeidsevnevurdering var
gjort, var det ikke alltid en klar
sammenheng mellom denne og
iverksatte tiltak. Individuell plan ble
lite brukt, og oppfølgingen av deltakerne var ikke alltid god nok. Det ble
påvist mangelfull dokumentasjon av
arbeidet. En sammenlikning med
tilsvarende undersøkelser andre steder
i samme periode, kan tyde på at
brukermedvirkning er bedre ivaretatt i
Vestfold enn andre steder. Prosjektet
ble fulgt opp med gjennomgang av
vedtak i Nav-kontorer i to nye kommuner.
Gjennomgangen ga Fylkesmannen et
godt bilde av hva Nav-kontorene
strever med, og hva Fylkesmannen bør
prioritere i opplæring og veiledning i
samarbeid med kommunene og Navs
fylkeskontorer. Fylkesmannen har
også fått grunnlag for å vurdere
tilsynstemaer for kommende år. I
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tillegg til gjennomgang av vedtak ble
det i 2010 gjort to tilsyn med kvalifiseringsprogrammet. Tilsynet viste at
mangelfulle forhold som ble påpekt nå
er forbedret på en god måte. Prosjektet
har bidratt til at fremtidige brukere kan
få en kvalitativt bedre tjeneste i
samsvar med intensjonene for kvalifiseringsprogrammet.
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble
innført i november 2007 som en
lovpålagt kommunal tjeneste i Navkontorene. Målet er å få langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står
langt fra arbeidslivet over i arbeid og
aktivitet. Ordningen er nå hjemlet i lov
om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen. På landsbasis
deltok 8784 personer i programmet per
31. juli 2010. Fylkesmannen er klageinstans, og skal føre tilsyn med kommunenes forvaltning av KVP.
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