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Supplerende tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet- FoU-

prosjekter 

(3. supplering til tildelingsbrevet for 2017) 

 

1) Prosjekter omfattet av Langsiktig plan for FoU og evalueringer i arbeids- 

og velferdsforvaltningen 

Innledning 

Vi viser til tildelingsbrevet for 2017, punkt 4.4 Utvikling av kompetanse og kunnskapsbaserte 

tjenester. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet stiller til rådighet 5 250 000 i 2017, hvorav 4,2 mill. kroner 

over kap. 601 post 21 og 1,05 mill. kroner over kap. 1633 post 01 (merverdiavgift) til 

iverksetting av nye prosjekter. 

 

De økte rammene skal bidra til iverksetting av følgende prosjekter: 

1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere (under 30 år) 

2. Evaluering av forsøket Velferdsobligasjoner 

3. Uførereformens effekt på arbeidstilbudet til uføre 

4. Gjennomgang av sosiale tjenester for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp 

5. Oppfølging av brukere på NAV-kontor 
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6. Kartlegging – arbeidsavklaringspenger (AAP) 

7. Evaluering av NAVs og andre institusjoners innsats for å få flere flyktninger 

raskere i arbeid 

8. Evaluering av iverksettingen av ny og forsterket ungdomsinnsats (jf. 

tildelingsbrevet for 2017, punkt 3.1.1) 

9. Evaluering av tilretteleggingsordninger for arbeidssøkere og sykemeldte 

10. Evaluering av arbeid- og velferdsetatens rekrutteringsbistand til arbeidsgivere 

11. Effektevaluering av endringer i reglene for overgangsstønad 2012, 2013 og 2014 

Vi ber om at Arbeids- og velferdsdirektoratet videreutvikler og gjennomfører prosjektene med 

utgangspunkt i vedlagte prosjektkatalog. Det er generelt behov for økt fokus på 

kompetanse/kvalifisering og sammenhengen mellom kunnskap/kompetanse og arbeid i 

kunnskapsutviklingen. Direktoratet bes innarbeide dette perspektivet i prosjekter der det er 

relevant. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar for å invitere Arbeids- og 

sosialdepartementet til faglig dialog om prosjektene så snart som mulig og før iverksetting 

eller utlysning av prosjekter. 

 

Departementet vil i forbindelse med rammefordelingen for 2018 vurdere om midler i 

størrelsesorden 5,250 mill. kroner inkl. mva. skal bli varig overført fra kap. 601, post 21 og 

kap. 1633, post 01 til kap. 605, post 22.  Departementet vil komme tilbake med ytterligere 

informasjon om dette.   

Rapportering 

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal rapportere på kap. 601, post 21 i tråd med føringene gitt 

for økonomirapporteringen per 31. august.  

 

Departementet vil følge opp gjennomføringen av prosjektene i forbindelse med den etablerte 

styringsdialogen på FoU-området. Det er lagt opp til to særmøter i 2017 hvor kunnskaps-

funksjonen er tema. Direktoratets rapportering på framdrift på prosjektene og forbruk av 

midler tas opp som sak på særmøtet i mai 2017.  

2) Gjennomføring av spørreundersøkelse om AFP  

Arbeids- og sosialdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2017 til Arbeids- og 

velferdsdirektoratet der det heter at direktoratet skal bistå departementet og partene i 

arbeidslivet med evalueringen av AFP i privat sektor i 2017.   

 

Som en del av evalueringen vil det gjennomføres en spørreundersøkelse blant mottakere og 

mulige mottakere av AFP i privat sektor. Formålet er å få innsikt i den enkeltes tilpasninger 

og vurderinger vedrørende uttak av AFP og tilknytning til arbeid.  

 

Det vises til tidligere kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet om undersøkelsen. 

Sekretariatet for evalueringen av ny AFP i privat sektor i samarbeid med andre miljøer vil 

utarbeide spørreskjemaet. Direktoratet etablerer populasjonen, påkobler nødvendige 

bakgrunnsvariabler og trekker utvalget. Firmaet Epinion vil gjennomføre selve undersøkelsen.  
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Arbeids- og sosialdepartementet stiller med dette til disposisjon for Arbeids- og 

velfersdirektoratet inntil 400 000 kroner under kap. 601 Utredningsvirksomhet, 

forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter. Midlene skal brukes til å finansiere 

spørreundersøkelsen. Arbeids- og sosialdepartementets kontaktperson for undersøkelsen er 

Arne Magnus Christensen.  

3) Tildeling av midler  

Arbeids- og sosialdepartementet stiller herved til rådighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet i 

2017 knyttet til FOU- prosjektene og gjennomføring av spørreundersøkelse: 

                                                                                                                         (beløp i 1000kroner) 

Kapittel/post Tildeling i TB 

2017 

Endringer i 1,2 

supplering  

Endringer i 3. 

supplering  

Sum tildeling for 

2017 

 

Kap. 601 Utrednings-

virksomhet/forskning 

m.m. 

    

Post 21 Spesielle 

driftsutgifter  

3 325  1 430 4 600 9 355 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ulf Pedersen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Dagfinn J. Hansen 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 

 

 

Kopi til:  
 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030  OSLO 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030  OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030  OSLO 

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO 
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