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Møte i Sentralt brukerutvalg i NAV, 5. desember, 2019 

Sted:   Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økernveien 94 

Dagsorden med konklusjoner 

  
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 
Dette punktet slås sammen med punkt 3. 

12 10 – 12 25 
 
15 minutter  
 

 
Pkt 3 

 
EØS-saken/NAV-saken 
v/Sigrun Vågeng, Arbeids- og veldferdsdirektør 
 

Orientering om status i saken og hvordan NAV jobber med den 
nå.  
Runde blant medlemmene på hvordan de opplever dette.  
Hva er viktig for brukerne nå?  
Hvordan kan vi samarbeide fremover om å gjenopprette tilliten 
til NAV?  
 
Informasjon og drøftingssak 

 
Konklusjon og oppfølging: Vågeng har holdt SBU orientert om 
saken løpende gjennom kontakt med leder for SBU.  
Medlemmene kom med noen betraktninger sett fra sine 
ståsteder, og ser frem til å bli holdt orientert om den videre 
utvikling i saken.  
 

 
12 25 – 13 25 
 
 60 min 
 
 

 pause 10 min 

 
Pkt 4 

 
Brukerundersøkelsene – et utviklingsarbeid 
v/Sverre Friis-Pedersen, Kanal og  brukerteam 
 
Litt om resultatene fra 2019 – Hva har vi gjort i etterkant?   
Arbeidet med utforming av undersøkelsen for 2020 har startet og 
medlemmene i SBU er blitt invitert pr mail til å komme med innspill. 
Hvilke innspill har vi fått?   Har SBU flere innspill?  
Vi jobber med å videreutvikle brukerundersøkelsene – hvordan kan vi 
tenke sammen om utforming og bruk og formidling slik at de kommer 

 
13 35 – 13 20 
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best til nytte? 

 
Informasjon og drøftingssak 
Lesepakke:  se lenke i mail til undersøkelsene 2019 på nav.no 
 
Konklusjon og oppfølging: Medlemmene kom med en rekke 
innspill til utformingen av brukerundersøkelsene. De vil gjerne 
trekkes med i arbeidet med å videreutvikle undersøkelsen. Ny 
invitasjon til å komme med innspill sendes alle medlemmene. De 
stiller gjerne i egne møter om dette, eller i referansegrupper 
og/eller arbeidsgrupper. 
 

Pkt 5  

Regjeringens digitaliseringsstrategi: Livshendelser  
v/Håkon Røstad, virksomhetsarkitekt, AV-dir 
 
Bakgrunn 

KS og regjeringen har lansert en ny digitaliseringsstrategi som 
følger opp Stortingsmeldingen Digital agenda (2015–2016). Noe 
av det som er nytt er at digitaliseringsstrategien løfter frem 
"Livshendelser" som begrep. Det pekes på syv livshendelser hvor 
offentlig sektor skal samarbeide for å skape tjenester som 
oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, 
uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. 
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har fått ansvar for to av 
livshendelsene: "Få barn" og "Miste og finne jobb", og i NAV har 
arbeidet med å se på hvordan de kan håndteres begynt.   
 
Vi ser også arbeidet  i sammenheng med mandatene til NAV og dagens 
arbeid med produktområder.  
 
Introduksjon og drøfting – hvordan jobber vi videre med dette 
 

Informasjon og drøftingssak 
 
Konklusjon og oppfølging: saken ble møtt med stor interesse. 
Medlemmene kom med en rekke innspill og drøftet særlig 
hvordan brukerne i størst mulig grad kan involveres i 
utviklingsarbeidet. 
 
 

14 20 – 14 50 
 
 
 
 

Pkt 7 Eventuelt 14 50 – 15 00 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec3#id0014_p20

