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Møte i Sentralt brukerutvalg i NAV 9. oktober 2019 

Tidspunkt:  12.00 – 15.00 (enkel lunsj klar fra 11.30) 

Sted:   Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økernveien 94 

Møterom:   5214, 5. etasje  

Dagsorden  

  
Velkommen  
v/ leder av Sentralt brukerutvalg, Elin Stoermann-Næss 

 
12 00 – 12 05 
 
 

 
Pkt. 1 

 
Godkjenning dagsorden  

- Noe til eventuelt? 

12 05 – 12 10 

 
Pkt. 2 

 
Sigrun Vågengs kvarter, arbeids- og velferdsdirektør 
Orientering: 
Kjersti Monland orienterte i Vågengs fravær. Tatt til etterretning. 
 

12 10 – 12 25 
15 minutter  
 
 

Pkt. 3 De tre nye avdelingsdirektørene presenterer seg for SBU:  
Økonomi og styring: Marianne Fålun, IT: Jonas Slørdahl 
Skjærpe og HR: Gunhild Løkkevol  
 

12 25 – 12 40 
15 min. 

 
Pkt. 4 

Orienteringssak: Budsjett for 2020, prioriteringer og 
konsekvenser for brukerne ved Marianne Fålun 

Oppfølging/Konklusjon: Arbeidet med Langtidsplanen for 
NAV ble presentert. Orienteringssaken ble tatt til etterretning 

12 40 – 1300  
 20 min 
 
 

Pkt. 5 Diskusjonssak: SBU og offentlighetsloven – Vurdering fra 
Juridisk kontor  

Oppfølging/Konklusjon: Arbeidet i Sentralt Brukerutvalg 
er omfattet av offentlighetsloven. Dagsorden med 
eventuell oppfølging/konklusjon legges på nav.no. 
 
 

1300 – 13 20 
20 min 

 pause 13 20 – 13 30 
10 min 

Pkt.6 
 
 
 
 
 
 

Diskusjonssak: Hvordan følges strategi for brukermedvirkning 
opp i etaten?   

o Regionalisering og sammenslåing av enheter - 
konsekvenser for brukerutvalgene på NAV-
kontor og fylker ved Vegard Rydningen, Arbeids- 
og tjenesteavdelingen  

13 30 – 14 05 
 
20 min  
 
+ 
 
15 min 
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o Opplæring i brukermedvirkning – hva skjer med 
Ny i NAV og opplæring på brukermedvirkning– 
ved Gunnhild Løkkevol 

            
               Oppfølging/Konklusjon: 

1) Rydning presenterte kort hvordan fylkene jobber med 
implementering av Strategi for Brukermedvirkning i NAV 
samtidig som det foregår en større regionalisering i NAV 
med sammenslåtte fylker og NAV-kontor. Alle nye fylker 
har etablert nye fylkesutvalg. Utvalgene er 
brukerdrevet. Fylkene arbeider ulikt i sine utvalg.  
Sentralt Brukerutvalg vil komme tilbake til hvordan 
arbeidet med Strategien for Brukermedvirkning i NAV 
kan realiseres og følges oppi et best mulig samarbeid 
mellom NAV og brukerrepresentantene.  

2) Løkkevol orienterte kort om opplæring i 
brukermedvirkning/gode brukermøter i 
opplæringsprogrammet «NY i NAV». Sentralt 
Brukerutvalg vil komme tilbake til opplæring i NAV vedr. 
brukermedvirkning på systemnivå.  

 
 
 

Pkt .7 Diskusjonssak: Sysselsettingsutvalget –  
 

o Dialog om hva brukerorganisasjonene og NAV har spilt 
inn til utvalget.  
 
Oppsummering/Konklusjon: NAV har ikke gitt offentlige 
innspill til utvalget. Utvalget har imidlertid en 
representant som kjenner NAVs arbeidsområder.   
Brukerrepresentantene og NAV orienterte hverandre 
gjensidig om faglige vurderinger knyttet til utvalgets 
arbeid. Det ble oppfordret til å dele eventuelle innspill 
mellom medlemmene.  
 

14 05 – 14 25 
 
  20 min 

Pkt. 8 Diskusjonssak: E-konsultasjon som grunnlag for vurdering av 
arbeidsuførhet ved krav om sykepenger - behov for innspill 
ved Grete Damberg, Arbeids- og tjenesteavdelingen 

 
Oppsummering/Konklusjon: Det utredes en ordning med 
E-konsultasjon for vurdering av arbeidsuførhet ved krav 
sykmelding. Det ble gitt ulike innspill som tok opp ulike 
sider ved en slik ordning. Det ble åpnet for å gi 
ytterligere innspill gjennom mail til SBU ved behov.  
 

14 25 – 14 45 
20 min. 

Pkt. 9 
 

Nytt nav.no og ny plassering av Sentralt Brukerutvalg – behov 
for innspill ved Ragnhild Kongsvoll, Kommunikasjonsavdelingen 

14 45 -14 55 
10 min 
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Oppsummering/Konklusjon: Sak utsatt til neste møte 

 

 
 

Pkt. 9 Eventuelt 14 55 – 15 00 
5 min 

 


