NAV Tromsø
9290 Tromsø - Telefon: 5555 3333
Postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø
Besøksadresse: Grønnegata 122, 9008 Tromsø

For NAV
Søknad mottatt:

Mottatt av:

Saksbehandler:

(datostempel og signatur)

Søknad om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.
Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som
kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Kontakt-/ personopplysninger

Alle felter MÅ fylles ut

Fødselsnummer, 11 siffer:
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Tlf./mobilnummer:

Folkereg. adr.:
Kontonummer:

Antall barn du forsørger:

Begrunnelse

Har du søkt om eller har du andre ytelser fra NAV? Ja

Nei

Hvis Ja, hvilke

Har du oppfølging eller tjenester fra andre enn NAV, i så fall hvilke?

Tromsø,

/

- 20
Underskrift

§ 29. Kvalifiseringsprogram
Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at:
a) søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering,
b) tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å
styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet, og
c) arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program.
§ 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold
Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være
med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.
Med andre tiltak menes opplæringstiltak, motivasjonstrening, mestringstrening og lignende. Det kan settes av tid
til helsehjelp, opptrening, egenaktivitet mv.
Innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Programmet skal være helårig og på
full tid. Programmet skal angi et hensiktsmessig starttidspunkt basert på en individuell vurdering. Ved gjennomført
eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.
§ 31. Iverksetting av programmet
Kommunen skal tilrettelegge og iverksette kvalifiseringsprogram for person som omfattes av bestemmelsene i
§§ 29 og 30 fra det tidspunktet kvalifiseringsprogrammet angir, men senest innen seks måneder etter at søknad
om deltakelse har kommet inn.
§ 32. Programmets varighet
Programmet kan gis for en periode på inntil ett år og kan etter en ny vurdering forlenges med inntil ett år.
Programmet kan etter en særskilt vurdering forlenges utover to år. Godkjent permisjon kommer i tillegg.
§ 34. Stans av kvalifiseringsprogrammet på grunn av den enkeltes forhold
Kommunen kan stanse programmet for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold,
herunder når deltakeren har tilbud om høvelig arbeid.
§ 35. Kvalifiseringsstønad
For den tiden en person deltar i kvalifiseringsprogram, har vedkommende rett til kvalifiseringsstønad.
Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltaker under 25 år mottar
2/3 stønad. Antall stønadsdager hvert år settes til 260, slik at stønaden per dag utgjør 1/260 av stønaden på årsbasis.
Til den som forsørger barn, ytes et barnetillegg. Departementet gir forskrifter om barnetillegg, herunder om tilleggets
størrelse mv.
§ 39. Utbetaling av kvalifiseringsstønad
Utbetaling av kvalifiseringsstønad skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte. Kommunen beslutter
hvordan og til hvilke tidspunkter utbetaling skal skje.

