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Referat NAV Vest-Vikens brukerutvalg  

Dato: Fredag 9. oktober 2020, kl. 09.00 – 12.00 

Sted: Teams 

Til stede: Britta Gulbrandsen (FFO/ADHD), Runar Slinning (Kreftforeningen), Linda Tangen (Mester 

Grønn), Cathrine Bergan (SAFO, NHF), Hanan Bousseta, Kristina Waksvik (NAV Hjelpemiddelsentral 

Vest-Viken), Karianne Jakobsen (NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken), Bjørn Hassel (NAV Familie- 

og pensjonsytelse), Inger Anne Speilberg, Magnar Deila og Tone Mortensen (NAV Vest-Viken)    

Fraværende: Runar Landsverk (Fellesforbundet), Nina Jakobsen (Hæhre Entreprenør).  

Sak 31/20 Godkjenning av agenda og referat v/Britta  

Referat fra 21. august ble godkjent. Det ble kommentert at referatene er oversiktlige og 

informative for de som ikke har mulighet til å delta. 

Det var tre saker til eventuelt.   

Sak 32/20 Orientering fra NAV Vest-Viken v/Inger Anne og Magnar  

Se egen presentasjon. Det er usikre tider framover med høy ledighet og et mer krevende 

arbeidsmarked. De siste månedene har det vært en ufrivillig nedprioritering av  brukere med 

AAP og uføre, de lengst fra kommer enda lenger vekk. Det er ønskelig å ha mer fokus på dem nå 

og endre den trenden; det er ekstra utfordrende med helseplager i slik omstilling i samfunnet.  

NAV-kontorene rigger seg for en endret brukergruppe og for å kunne møte flere brukere 

framover.  

Et digitalt brev er feilaktig sendt ut til om lag 105 000 mottakere av arbeidsavklaringspenger. 

NAV direktør Hans Christian Holthe har beklaget feilen. Det er sendt melding til alle som mottok 

brevet om å se bort fra det. Det ligger mer informasjon på nav.no.  

Oppfølgingen av EØS-saken og rapporten NOU-rapport 2020:9 Blindsonen — Gransking av 

feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området har høy prioritet i 
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NAV. For å følge opp saken og anbefalingene fra rapporten er det bl.a. nedsatt en arbeidsgruppe 

i direktoratet.    

I den foreslåtte sammenslåing av NAV Modum, Krødsherad og Sigdal er det anbefalt å koble på 

lokale arbeidsgivere og personbrukere i arbeidet ved etableringen av et felles kontor.  

Det ble gitt informasjon om utviklingsarbeidet Godt språk i NAV. Se egen presentasjon. NAV 
Vest-Viken har nå satt i gang et arbeid for klart og godt språk der vi skal jobbe med ulike tekster 
og tilby opplæring og workshop for de ansatte. Spesielt ønsker vi å se på den skriftlige dialogen 
med brukerne gjennom aktivitetsplanen (Modia), men også samtalereferater og brev. Dette 
kommer i tillegg til arbeidet som er satt i gang av direktoratet med forbedring av brevene fra 
sentralt hold. Brukerutvalget inviteres til å delta inn i en arbeidsgruppe.  

Personbruker- og arbeidsgiverundersøkelsene skal bearbeides videre slik at vi får statistikk for 

regionen og for en av kommunene. Resultatene fra undersøkelsene foreligger på landsbasis og 

er publisert på nav.no.  

Sak 33/20 Serviceklager til NAV v/Maria Jervidal, veileder NAV Asker   

Se egen presentasjon.  

En serviceklage er en klage på servicen i NAV. Svarfristen for en innkommet serviceklage er tre 

uker og besvares enten per telefon eller skriftlig. Nivå på andel serviceklager i NAV Vest-Viken 

ligger omtrent på landsgjennomsnittet. De aller fleste klagene er under kategorien «Vente på 

NAV». Det er mottakere av dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger som klager 

oftest. Klager fra mottakere av dagpenger har økt i 2020 på grunn av økning i behandlingstid av 

dagpenger under pandemien.  

Serviceklagene følges opp bl.a. gjennom tilbakemelding til lederne. Kontaktsenteret har også et 

system for oppfølging av serviceklager.  

Informasjon om serviceklager ligger tilgjengelig på nav.no.   

Sak 34/20 Råd til NAV-kontor ved etablering av brukermedvirkningsarenaer v/Britta og Tone   

Rådene er opprinnelig utarbeidet av brukerutvalget i Telemark/Vestfold. En liten arbeidsgruppe 

bestående av Britta, Linda og Bjørn har tilpasset rådene til NAV Vest-Viken med hjelp fra Tone. 

Rådene er nå ferdigstilt og vil bli sendt ut til NAV-kontorene.  

Det ble stilt spørsmål om status for etablering av lokale brukermedvirkningsarenaer. Det er p.t. 

ingen brukerutvalg, e.l. på NAV-kontor i regionen. Arbeidet tas opp igjen etter at det har ligget 

brakk etter nedstengningen i mars. Det er ønskelig å ha arenaer på plass hos alle lokale NAV-

kontorer før felles brukerutvalgsopplæring våren 2021, for å sikre deltakelse fra hele regionen.  
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Det ble også informert om at regionskontoret jobber med å etablere et ungdomsråd for å sikre 

medvirkning fra unge mellom 18 – 29 år etter modell fra bl.a. Trøndelag. 

Sak 35/20 Eventuelt  

1. Til informasjon; det jobbes med å etablerer et ungdomsråd for NAV Vest-Viken, Spørsmål 

om brevet som har gått ut til alle AAP mottakere i disse dager, se informasjon under sak 

31/20.  

 

2. Det har kommet inn en henvendelse til brukerutvalget ved Cathrine Bergan, Runar Slinning 

og Britta Bech Gulbrandsen per epost 3. oktober d.å. Saken gjelder avslag på søknad om 

hjelpemidler for et barn og hvor avslaget er gitt med barnets alder som årsak.  

Det er positivt at slike saker tas opp i brukerutvalget. Saken har allerede blitt tatt opp hos 

hjelpemiddelsentralen og den har satt i gang gode refleksjoner internt. 

Hjelpemiddelsentralen vurderer alltid funksjonsevnen i slike saker, men det kan oppfattes 

som om avslaget gis på bakgrunn av barnets alder selv om det ikke er tilfellet. Det er viktig å 

tilrettelegge slik at barn og unge får delta med like muligheter som jevnaldrende. Det ble 

tatt opp at det er viktig at det blir tilrettelagt for mest mulig normalitet før 

funksjonsnedsettelsen inntrer. Det kan ha betydning for senere tilknytning til arbeidslivet. 

Hjelpemiddelsentralen jobber med en strategi der målet er å komme tidligere inn med mer 

forebygging og tidlig tilrettelegging for barn og unge.  

 

Cathrine Bergan, Runar Slinning og Britta Bech Gulbrandsen vil på vegne av brukerutvalget 

svare på henvendelsen. Det er viktig å informere om at søke har klageadgang. 

 

3. Bjørn Hassel informerte om ny direktør for NAV Ytelse er Eve Vangsnes Bergli. Hun kommer 

fra stillingen som konstituert skattedirektør i Skatteetaten. 

 Neste møte fredag 27. november kl. 9.00 – 12.00 på Teams.  

 


