// REFERAT – Møte i Sentralt brukerutvalg
Møtedato:
Tilstede:

07.03.2014
Lise Connelly, FFO, Therese Ravatn, FFO, Laila Marie Wolles,
Velferdsalliansen, Rune Bugge Persson, Norsk pensjonistforbund, Nina
Adolfsen, Kreftforeningen, Benedikte Vivaas Kise, Unge funksjonshemmede,
Kristine Vierli, SAFO.
Fra NAV: Joakim Lystad, Helge Ommundsen, Ellen Hov-Aanæs, IngerJohanne Stokke (sak 2), Kjersti Monland, (sak 4), og under sak 5 Grete
Crowo, FFO, Hilde M. Haualand, FAFO.

Referent:

Hilde Wessel Clausen

Sak
1

Tema
Velkommen og presentasjon av det nye utvalget
v/Joakim Lystad.
Joakim Lystad ønsket det nye utvalget velkommen. Han
orienterete også om NAV – etableringen i 2006, ca 19000
ansatte totalt, forvalter ca 396 milliarder kroner i 2014. Nav har
et samfunnsoppdrag hvor vi skal hjelpe brukerne til å bli eller
komme i arbeid samt utbetale ytelser til de som har krav på
dette. Han gjennomgikk også noen saker som har vært omtalt i
media hvor brukernes opplevelser har vært negative i kontakten
med NAV. Selv om NAV behandler de fleste saken på en god
måte, må vi ta de sakene på alvor hvor brukerne er kritisk til
NAV og bruke disse sakene til å forbedre oss.
Konklusjon:
Sentral brukerutvalg tok saken til orientering.
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Sikkerhet og tiltak i NAV kontor.
v/Inger-Johanne Stokke.
Rapporten ”Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen” ble
sendt utvalgets medlemmer sammen med innkallingen.
Denne saken har vært opp i Sentralt brukerutvalg i to tidligere
møter. Utgangspunktet for saken var den tragiske hendelsen på
NAV Grorud i august 2013. Det ble i etterkant nedsatt en
arbeidsgruppe som skulle foreta en gjennomgang av
sikkerheten i NAV og foreslå konkrete tiltak å styrke sikkerheten
på NAV kontor. Inger-Johanne Stokke orienterte kort om
mandat for arbeidet, hovedfunn og arbeidsgruppens
anbefalinger.

Ansvarlig

Tidsfrist

Prosessen videre er at partene i arbeidsgruppen, som består av
Arbeids-og velferdsdirketoratet, KS og Oslo Kommune, skal gå
igjennom rapporten og vurdere hvordan de skal jobbe videre
med tiltakene.
Konklusjon:
Sentralt brukerutvalg tok saken til orientring.
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Klarspråkprosjektet
v/Ellen Hov-Aanæs.
Ellen orienterte om Klarspråkprosjektet og hvilken effekt
dette har for brukerne. De viktigste leveransene er at
innkallingsbrevet som Nav sender til brukerne, er
produsert i klarspråk. Det er utarbeidet en brevstandard
som skal ligge til grunn for alle nye brev i NAV.
Brukermedvirkning er viktig i klarspråkarbeidet og Ellen
gjorde rede for brukermedvirkningen som har funnet sted.
Kommunikasjonsstaben ønsker mer kontakt med brukerne
i arbeidet med utvikling og forbedring av brev og annen
informasjon. Ellen Hov-Aanæs ba brukerorganisasjonene
om hjelp til å få kontakt med aktuelle brukere. Hun ønsket
å få tilsendt e-post adresser til brukere som
Klarspråkprosjektet kan ta kontakt med. Kreftforeningen
forslo også at brukerutvalg på fylke/kommunenivå også
bør kunne spørres i forbindelse med utarbeidelse av brev
og informasjon.
Konklusjon: Organisasjonene sender e-postadressen til
aktuelle brukere som kan benyttes i Klarspråkarbeidet.

Ellens e-postadresse er: ellen.hov-aanes@nav.no
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Dilemmaer i stønadsforvaltningen.
v/Inger Kjersti Monland.

Det ble orientert om stønadsforvaltningen. Ytelsene betales
stort sett ut i tide og kvaliteten er høyere en noensinne.
Spesialisering av forvaltningen pågår, noe som gir mer robuste
fagmiljøer med økt effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen.
Sammen med regelverksutvikling, er dette et viktig grep for å
lykkes med mordernisering av Arbeids- og
velferdsforvaltningen. Regelverket er i mange tilfelle tilpasset en
annen tid. Det er krevende å holde tritt med utviklingen. Dersom
vi har et enklere regelverk, vil det også være enklere for
brukerne å sette seg inn i dette.
Store utviklingsprosjekter er på gang, slik som Uførereformen,
EDAG, Pensjon 2014 og spesialisering av forvaltningen. For å
få til gode og forståelig løsninger for brukere er det viktig å
treffe brukerne feks ved bruk av brukerpanel. Saker som gjelder
ytelsesområdet og som har vært omtalt i media den siste tiden,
ble kommentert av Joakim Lystad under hans redegjørelse
innledningsvis.
Konklusjon:
Sentralt brukerutvalg tok saken til orientering.
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Brukermedvirkning i NAV.
a) Presentasjon av Farveprosjektet ”Modell for
brukermedvirkning i NAV – evaluering og
videreutvikling”v/FFO og FAFO.
b) Forslag til styrking av systemrettet brukermedvirkning i
NAV v/Helge Ommundsen.

a)
Grete Crowo, FFO, orienterete kort om bakgrunnen for
prosjektet. FFO har fått Farvemidler for å se på hvordan
brukermedvirkning på lokalt nivå fungerer. Crowo ønsker å
komme tilbake til Sentralt brukerutvalg i 2015 for å
orientere om resultater fra prosjektet
Hilde M. Haualand fra Fafo, som har fått oppdraget,
orienterte om prosjektet. Prosjektet startet opp høsten
2013 og skal gå ut sommeren 2015. Deltakerne er
regionale brukerutvalg fra Oslo, Sør-Trøndelag og
Vestfold og 2-3 lokale brukerututvalg i hvert av disse
fylkene. Det er avholdt en refleksjonssamling av i alt fire.
Fafo har gjennomført en spørrreundersøkelse rettet mot
NAV ledere og brukerrepresentanter. Undersøkelsen viser
at det er mange engasjerte NAV-ansatte og
brukerrepresentanter, og mye kunnskap som kunne ha
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vært utnyttet bedre. Blant brukerrepresentantene er det en
del usikkerhet om NAV – det foreligger derfor et
kontinuerlig opplæringsbehov. Brukerrepresentantene har
varierende tillknytning til de organisasjonene de er
oppnevnt fra. Det er stor variasjon i hvorordan utvalgene
fungerer, mye vilje til forbedring og behov for
systematisering av gode ideer. Brukerutvalgene kan bli
mere synlig feks på hjemmesidene til NAV kontoret eller i
mottaksområdet på kontoret.
Resultatene fra denne kartlegging er i hovedsak i samsvar
med de resultatene som kom frem i direkotratets
undersøkelse om brukerrettet medvirkning på systemnivå.

b)Helge Ommundsen opplyste at saken to ganger tidligere
har vært diskutert i Sentralt brukerutvalg og at den også
har vært diskutert i direktørrmøte i Arbeids- og
velferdsdirektoratet.
Notatet med forbedringsforslag ble sendt til utvalgets
medlemmer sammen med møteinnkallingen.
Helge orienterte kort om forbedringsforslagene.
Det var enighet blant organisasjonene om at forslagene er
bra. Det kan være lurt å slå sammen brukerutvalg i små
kommuner og lage felles utvalg. Det kan være en
utfordring å finne brukerrepresentanter, det er derfor viktig
å drive opplæring av representantene.
Felles mandat og felles praktisering av
kompensasjonsreglene, er også viktig når det gjelder
rekruttering til brukerutvalgene. Det ble videre påpekt at
at brukerorganisasjonene må være med i utformingen av
det felles mandatet. Dette er direktoratet helt enig i.
Det ble også nevnt at mandat og oppæring bør
kanaliseres gjennom fylkeskontoret som bør stå for
opplæringen.
Det var et ønske fra organisasjonene at NAV kontor har
en egen e-postadresse som kan benyttes til saker
angående brukermedvirkning på systemnivå.
Dersom det skal gis tilskudd til brukerorganisasjonene, vil
disse midlene måtte tas av etatens budsjett. Det må derfor
diskuteres hvordan etatens midler best mulig utnyttes
gjennom tilskudd til brukerorganisasjoner eller til styrking
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av oppfølging av brukerne.
Konklusjon:Direktoratet oppfatter det slik at vi har fått
tilslutning fra Sentralt brukerutvalg til våre forslag til
forbedringstiltak. Dersom organisasjonene har
tilleggsmerknader, kan disse sendes direktoratet v/Hilde
Wessel Clausen innen 7. april.
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Orientering om arbeidet med helhetlig gjennomgang
av NAV herunder
• Regelverksforenkling
• Ekspertgruppe.
På grunn av tidspress gikk denne saken ut
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Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

