Retningslinjer for ansvar og oppgaver for NAV -veileder i fengsel
Samarbeidetmellom NAV og kriminalomsorgenskal fremmeen samordnetinnsatsoverfor den
enkelteinnsatte,og en bestmulig utnyttelseav Arbeids- og velferdsforvaltningensog
kriminalomsorgensressurser.Samarbeideter forankreti samarbeidsavtalen
mellom Arbeids- og
velferdsetatenog kriminalomsorgenav 13.10.2014.
NAV -veilederi fengselhar ansvarfor at alle innsattesomønskerkontaktmedNAV får en
mottakssamtale
medNAV -veilederi fengsel.NAV -veilederi fengselskal værebindeleddetmellom
den innsatte,ansvarligNAV -kontor og øvrigeledd i Arbeids- og velferdsetaten
. NAV -veilederi
fengselkan benytteanerkjenteveiledningsmetodersom for eksempelMI i sitt arbeid.
NA V -veilederi fengselskal:
avklarebehovfor bistandfra NAV
ha et utstraktog formalisertsamarbeidmedansattei kriminalomsorgen
samarbeidemedandreimportertetjenesteri fengselved behov
etablerekontaktog samarbeidmedNAV -kontoreti hjemkommunenså tidlig som mulig
sikre gjensidiginformasjonsutvekslingmedNAV -kontoreti hjemkommunen
tidligere oppfølging,tjenesterog tiltak fra NAV skal kartleggesog eventueltleggepremisser
for det viderearbeidet
sikre at ansvaretfor oppgaverknyttet til eventuellvidereoppfølgingav innsattefra NAV er
avklart
gi innsattesomskal få videreoppfølgingfra NAV -veilederi fengseltilbud om å undertegneen
samtykkeerklæring
, og gi informasjonom regelverkrundt taushetsplikt
dokumenterefortløpendei NAVs fagsystemer
Samarbeid
NAV -veilederi fengselskal samarbeidetett medkriminalomsorgensansatte.
Dette omfatterå delta på internemøtermed kriminalomsorgenog andresamarbeidspartnere
i
fengselet.NAV -veilederog ansattei kriminalomsorgenbør i felleskapfinner egnedearenaerfor å øke
ansattei kriminalomsorgensin kompetanseom:
arbeidsmarkedskunnskap
generellinformasjonom NAVs tjenesterog virkemidler
søknaderknyttet til lov om sosialetjenester1
Det er viktig at NAV -veilederog ansattei kriminalomsorgener fleksible, og i samarbeidfinner fram
til hensiktsmessige
løsningerog grensesnittsom er lokalt tilpassetog til bestefor innsatte.
Råd og veiledning
NAV -veilederi fengselskal gi innsatteråd og veiledningom arbeids- og velferdsforvaltningens
tjenesterog ytelser. NAV i fengselskal bidra til at domfelteog varetektsinnsatte
skal kunnestyrkesin
tilknytning til arbeidsmarkedet.
NAV -veilederi fengselskal ha Arbeid først somhovedfokus,og dette
skal gjenspeilesi tilbudet til innsatte.Noeni nnsattevil etterførstesamtalekunnebli henvisttil NAV kontoreti hjemkommunenfordi de ikke har behovknyttet til arbeidsrettetoppfølgingpå kort eller
lengresikt. Hva medannentype oppfølgingenn arbeidsrettet?
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Dette omfatterblant annet søknadom klær eller andrenødvendigheter,
lommepengerog utgifter til bolig,

NAV -veilederi fengselskal i konkretesakerinnhentenødvendiginformasjonfra den innsatte,og
forberedesakenbådepå vegneav NAV -kontoreti hjemkommunenog Arbeids- og velferdsetatenfor
øvrig. I sakersomgjelder de kommunaletjenestenei arbeids- og velferdsforvaltningen,vil endelig
vedtakfattesav hjemkommunen.I øvrige sakerfattesvedtakav etatenpå vanlig måte.
NAV -veilederskal kunnegi utfyllenderåd, informasjonog veiledningknyttet til:
arbeidsmarkedet,
ledige stillinger, byggenettverk,CV og søknadsskriving
tjenesterog ytelseretterlov om sosialetjenesteri arbeids- og velferdsforvaltningen2
arbeidsrettede
tiltak
NAV -veilederskal kunnegi råd, informasjonog veiledningpå faktaarknivå/nav.nonivå knyttet til:
hjelpemidler
Kunnskapom tiltakspenger, ytelsenedagpenger,og arbeidsavklaringspenger
etterlov om
folketrygd.
øvrigeytelseretterlov om Folketrygd
Kartlegging
Innsattesom ettermottakssamtale
har behovfor videreoppfølgingfra NAV skal kartleggesav NAV veilederi fengsel.
NAV -veilederi fengselskal:
ettersamtykkefra innsatteinnhentenødvendiginformasjonsom har kommetfram i
kriminalomsorgenskartlegging
innhentenødvendiginformasjonfra NAV -kontoreti hjemkommunen
ved behovinnhentenødvendig informasjonfra helseavdelingen
i fengsel ettersamtykke
ved behovinnhentenødvendiginformasjonfra arbeidsdrifteni fengseletter samtykke
avklarebehovjamfør NAV lovens§ 14a
ved behovgjennomføreny/oppdaterebehovs- og/ellerarbeidsevnevurderinger
etteravtalemed
NAV -kontoreti hjemkommunen
dokumentereforløpendei NAVs fagsystemer
Arbeidsrettet oppfølging
Hovedfokusfor NAV -veideleri fengselskal værebistandtil innsattefor å kommei arbeid,på kort
eller lengresikt. All oppfølgingav innsatteskal skje i tråd med veiledningsplattformenog standardfor
arbeidsrettetbrukeroppfølgingi NAV . NAV -veilederi fengselskal i samrådmedden innsatteog
NAV -kontoreti hjemkommunenavklareog vurderehvordandeninnsatteskal settesi standtil å ta
arbeidetterløslatelseog/ellerstarteet arbeidsrettetløp i fengsel.
Benyttearbeidsdriftentil avklaring og arbeidsutprøvning?
Opplæring/kurs i regi av skole i fengsel?
Andre kurs/tiltak i regi av kriminalomsorgen/andreaktører?
Arbeidsrettedetiltak i regi av NAV?
o Deltakelsepå gruppetiltaki fengsel(AMO-kurs)børavklaresog planleggesi samråd
med NAV -kontoreti hjemkommunen
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Dette omfattergenerelleoppgaverog de individuelle tjenesteneopplysning,råd og veiledning,økonomiskstønad,
midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.

o NAV -kontoreti hjemkommunenmå lagetilsagn for deltakelsepå individuelle tiltak
NAV -veilederskal dokumentereforløpendei NAVs fagsystemer
Planleggeløslatelse
NAV -veilederi fengselskal bidra til en planlagtog godt koordinertløslatelse.
For innsattesom har behovfor videreoppfølgingfra NAV etterløslatelse,skal NAV -veilederi fengsel
sikre at:
NAV -kontoreti hjemkommunenhar nødvendiginformasjonom tidspunktfor løslatelse
deninnsattehar en timeavtalemedNAV -kontoreti hjemkommuneneumiddelbartetter
løslatelse
det er søkt om nødvendigelivsoppholdsytelser
planlagteløp i den arbeidsre
ttedeoppfølgingener kjent for NAV -kontoreti hjemkommunen
og deltai planleggingav eventuelletiltak etterløslatelse
samarbeidemedhjemkommunenom individuell plan
ved anledningdeltapå førsteansvarsgruppemøte
etterløslatelse,eventueltvia
videokonferanseeller telefon
alle avtalerog planlagteløp er dokumenterti NAVs fagsystemer

