
 

NAV Agder Brukerutvalg //  REFERAT 

NAV AGDER  //  ARBEIDS OG VELFERDSETATEN 

Postadresse: Postboks 1853 Stoa  //  4858 ARENDAL 
 
Besøksadresse: Holthes vei 4  //  Arendal 

Tel: 22 82 20 00  //  Faks:   
 
www.nav.no/no/Lokalt/Agder  //   

 

 
 
 
//  Møtedato: 22. november 2019 
//  Referent: Dan Korsvik 
 
 

Saksnummer  Diskusjon/Konklusjon 

 
Sak 1: Mediesaken 
angående 
trygdereglene for 
EU/EØS 
 

 
Elisabeth Blørstad presenterer situasjonen rundt mediesaken om 
NAV angående trygdereglene for EU/EØS.  

 
Sak 2: Klarspråk i NAV 
v/ Asle Stalleland og 
Kristine Senum 
Knutsen 
 

 
Asle og Kristine fra kommunikasjonsavdelingen i NAV Agder 
presenterer Klarspråk-prosjektet som det jobbes med i NAV 
Agder for tiden. Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 
Kommunikasjonsavdelingen tar kontakt med aktuelle 
brukerrepresentanter fra brukerutvalget for eventuell deltakelse i 
prosjektet. 
 

 
Sak 3: 
Brukerrepresentasjon: 
Kreftforeningen, RIO 
og FIDA. 
 

 
NAV Agder brukerutvalg har mottatt henvendelser fra 
Kreftforeningen, (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 
og innvandrerorganisasjonen Forum for integrering og dialog 
Agder (FIDA). 
 
Kreftforeningen informerer om bytte av hovedrepresentant Anita 
Nymo. Vararepresentant Unni S. Holbrook overtar vervet som 
hovedrepresentant. 
 
RIO har henvendt seg til brukerutvalget for å få tildelt en plass i 
utvalget. Brukerutvalget ber arbeidsutvalget vurdere 
henvendelsen. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, og 
administrasjonen for brukerutvalget ved NAV Agder. 
 
FIDA tilbys plass i brukerutvalget i NAV Agder, som følge av at 
det ble satt av en plass til innvandrerorganisasjoner ved 
opprettelsen av NAV Agder Brukerutvalg, og at denne 
brukergruppen foreløpig er urepresentert i utvalget. 
 

  



 
 

 
 
 

 

Sak 4: NAV Agder 
brukerutvalg sitt 
årshjul 2020 
 

Årshjulet for NAV Agder Brukerutvalg ble presentert for 
brukerutvalget. Oppdatert årshjul, etter tilbakemeldinger i 
utvalget, legges ved referatet. 

 
Sak 5: Plangrunnlag 
for fylkenes arbeids- 
og tjenestelinje i 2020 
 

 
Hilde Høynes fra NAV Agder presenterte plangrunnlaget for 
fylkenes arbeids- og tjenestelinje i 2020. Plangrunnlaget er 
vedlagt referatet. Det påpekes at plangrunnlaget er foreløpige 
styringssignaler for 2020. 
 

 
Sak 6: 
Serviceklagestatistikk 
2. tertial 2019 
 

 
Dan R. A. Korsvik fra NAV Agder presenterte 
Serviceklagestatistikken fra 2. tertial 2019. Presentasjonen er 
vedlagt referatet. 

 
Sak 7: Innspill fra 
brukerorganisasjonene 
fremover 
 

 
Det er ønskelig med innspill fra organisasjonene på temaer de 
ønsker belyst eller drøftet i brukerutvalget. Det bes om at saker 
fra organisasjonene sendes til nestleder i NAV Agder 
Brukerutvalg: Ole Magne Imeland. Innspill og saker gjennomgås i 
arbeidsutvalget for vurdering på hvilket nivå de de bør drøftes, i 
fylkets, eller sentralt brukerutvalg. 
 
Kontaktinformasjon til Ole Magne er tilgjengelig på 
brukerutvalgets side på nav.no eller i vedlagt presentasjon av 
saken. 
 

 


