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Statsforvalteren er klar over at barnets beste-vurderinger i tråd med Barnekonvensjonen, er ganske 
nytt for Nav-kontorene. Det er derfor sannsynlig at mange vil finne at dette tema er mangelfullt ved 
gjennomgang av saker som gjelder 17-åringer.  

Vi har oppdaget at egenvurderingsskjemaet ikke har med et punkt om barnets beste-vurderinger.  

Statsforvalteren ønsker å vite hvordan Nav-kontorene vurderer seg selv på dette området, for at vi 
skal kunne gi målrettet hjelp og støtte fremover.  

Dere gis derfor anledning til å beskrive hva dere gjør og hvorfor dere gjør det dere gjør. Dere må 
etter en slik vurdering svare på spørsmålet, og der dere kommer til at dere ikke gjør barnets beste- 
vurderinger, beskrive hva dette skyldes.   

Dette skjema skal også sendes til Statsforvalteren etter egenvurderingen, og fristen er 20.mai 2022. 

 

I tillegg til å svare på de 4 spørsmålene i egenvurderingsskjemaet, ber vi dere også svare på 
følgende spørsmål: 

5: Gjør vi barnets beste-vurderinger i saker som gjelder/omhandler 17-åringer?  

Vår gjennomgang av enkeltsaker viser at det i vårt kontor gjøres barnets beste-vurderinger både i 
oppfølging og saksbehandling. Vi ser likevel at det er nødvendig å utarbeide bedre rutiner for å sikre 
at vi får frem barnets stemme.    

Kontorets søknadsskjema om økonomisk stønad har et eget spørsmål vedrørende hvordan foreldres 
økonomiske situasjon berører barna i husstanden. I digitale søknader kommer ikke dette spørsmålet 
frem. Kostnader til livsopphold for barn under 18 år (også 17-åringer) blir tatt med i vurdering og 
utmåling av økonomisk stønad. Det er foreldre som formidler barnas behov ut over 
livsoppholdskostnader, for eksempel til fritidsaktiviteter og lignende.  

Kontoret har utarbeidet kartleggingsskjema som skal sikre at vi får kjennskap til ungdommenes 
behov der hvor de er berørt av foreldres søknad om økonomisk stønad. Det er per tid ikke opprettet 
rutine for at dette kartleggingsskjemaet brukes av alle våre veiledere.  
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