
 Møteinnkalling 

 

Møteinnkalling til medlemmene i NAV Vestland sitt fylkesbrukarutval: 

 

Møte på Teams den 30/9-2020 kl. 12:00 

Deltaking på Teams-møte skjer ved å nytte denne lenkja: 

Bli med i Microsoft Teams-møte  

 

Medlemmer:  FFO Vestland –  Lene Nilsen  
  FFO Vestland – Marianne Clementine Håheim 

FFO Vestland – Gunn Sande  
 Medlem i redaksjonsrådet  

FFO Vestland – Nina Sevaldsen  
Kreftforeningen – Nils Haugland  
SAFO Sørvest– Ingeleiv Haugen 
SAFO Nordvest - Anne Pia Nygård 
Vestland Innvandrerråd – Raajini Rajalingam 
proLARnett Norge – Alice Stensland 
F2F Hordaland – Warren S. Eversley  
LO Hordaland/Sogn og Fjordane - Anders Nordanger 

 Nestleiar i utvalet og Medlem i redaksjonsrådet 
 
NAV Vestland: NAV Vestland – Frode Storvik, avdelingsdirektør  

 Leiar i utvalet og medlem i redaksjonsrådet 
NAV Vestland – Lars Vagle Stangeland, seniorrådgjevar  

 sekretær for brukarutvalet og redaksjonsrådet 
 
NAV Kontaksenter Vestland: Bente M. Brathagen, Avdelingsdiretør 
NAV Familie- og pensjonsytelse Stord: Steinar Folkedal Olseth (Vara) 
NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane: Frode Hovland, Avdelingsdirektør 

 

Dersom eit medlem ikkje kan delta på møtet, må vararepresentant kontaktast og bli bedne om å  
stille. Ei slik endring må varslast til NAV Vestland v/ Lars.Vagle.Stangeland@nav.no seinast innan 
25/9-2020. 

Saksnr. Sak Vedlegg Ansvarleg Tidsrom 

14/20 Godkjenning av innkalling og referat      Adm. 12:00 – 12:15 

15/20 Orientering om status i NAV Vestland 

- Utviklingsprosjekta i NAV Vestland 
v/Bjarte Hysing-Olsen 

- Dialog og spørsmål 
- Personbrukarundersøkinga 

 Adm. 12:15 – 13:00 

Pause    13:00-13:10 

16/20 Orientering og status frå 

- NAV Familie og Pensjonsytelse Stord, 
derunder saksbehandlingstider 

- NAV Kontaktsenter Vestland 

 Adm. 13:10-13:25 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM3MTEyNDgtNmMzZi00OTAwLTk5ZTAtODAwOTU1MWRhY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262366534-1ec3-4962-8869-9b5535279d0b%22%2c%22Oid%22%3a%221fd0e382-97c3-4c75-8870-e84615a374d9%22%7d
mailto:Lars.Vagle.Stangeland@nav.no


- NAV Hjelpemiddelsentral Vestland 

17/20 Gjennomgang av granskingsutvalet si rapport om 
EØS-saka 

- Dialog og spørsmål 

 Adm. 13:25 – 14:10 

Pause    14:10 – 14:20 

18/20 Underkjenning av sjukmeldingar, oppspel 
v/Anders Nordanger 

 LO  14:20 – 14:30 

19/20 Oversyn over tiltak; kva tiltak gjer overgang til 
arbeid? 

 Adm. 14:30 – 14:40 

20/20 Opplæring av brukarrepresentantane 

- Skisse for opplæring blir presentert 

 Adm. 14:40 – 14:45 

21/20 Status brukarrepresentasjon   14:45 – 14:55 

22/20 Eventuelt 

-  

 Adm. 14:55 –  

  



 
 

 
 
 
 

//  REFERAT 

NAV VESTLAND  //  ARBEIDS OG VELFERDSETATEN 
Postadresse: Postboks 284  //  5804 BERGEN 
 
Besøksadresse: C. Sundtsgt. 29, 8. etg.  //  Bergen 
Tel: 22 82 20 00  //    
 
www.nav.no  //   
 

                 Møte nr. 3/2020 
 
//  Møtedato: 30.09.2020 
 
//  Til stade:   
Medlemmar:      

 FFO Vestland    Gunn Sande  
FFO Vestland    Nina Sevaldsen 
FFO Vestland    Marianne Clementine Håheim 
SAFO Sørvest    Ingeleiv Haugen 
Vestland Innvandrerråd   Raajini Rajalingam 
LO     Anders Nordanger Kom til 1250 (Vara deltok frå start: Gunnar Andre Johnsen) 

Vara:  Kreftforeininga    Roald Nystad  
 
NAV Fylkeskontor Vestland       Frode Storvik 
NAV Kontaktsenter Vestland    Bente M. Brathagen 
NAV Familie- og pensjonsytelser Stord             Steinar Folkedal Olseth (Vara) 
NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane  Frode Hovland 
 
// Forfall:  Kreftforeininga     Nils Haugland 

 FFO Vestland    Lene Nilsen 
SAFO Nordvest   Anne Pia Nygård  
F2F Hordaland     Warren S. Eversley 
ProLARnett    Alice Stensland 
 

 
 
// Referent: Lars Vagle Stangeland, NAV Fylkeskontor Vestland 



 
 
 
 
 
Møte i brukarutvalet 30.09.2020 
 
 Sak  Ansvar 
14/20 Godkjenning av innkalling 

og referat  
Referat frå møtet 16.06.20 og innkalling til dagens møte blei godkjend. 
 

 

15/20 Orientering om status i 
NAV Vestland  
 

- Utviklingsprosjekta 
i NAV Vestland 
Dialog og spørsmål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Bjarte Hysing-Olsen 
Hysing-Olsen presenterte bakgrunn for, og stoda rundt Utviklingsprosjekta i NAV 
Vestland. Det visast til presentasjonen han gjekk gjennom, og som følgjer dette 
referat som vedlegg 1.  
Etablering av utviklingsprosjekta er ein følgje av samanslåinga av NAV 
Hordaland og NAV Sogn og Fjordane til NAV Vestland. Dette skjedde 
samstundes med at kommunane hadde ein prosess med samanslåing. Vi ønskte å 
invitere kommunane til eit samarbeid for å utvikle tenestene som NAV leverer, og 
som er tilpassa dei lokale tilhøva.  
6 prosjekter er kome i gong. Det er rådmenn/kommunedirektørar som leier 
styringsgruppene i alle prosjekta.  
Det er etablert utviklingsprosjekt i desse regionane:  

- Nordhordland Nettopp komme i gang og mandat ikkje klart 
- Sogn: Nettopp komme i gang og mandat ikkje klart 
- Sunnfjord: Hovudmål: NAV region Sunnfjord og verksemdene i regionen 

sitt samarbeid, bidreg til fleire innbyggarar i arbeid og at verksemdene 
difor får meir arbeidskraft. 

- Voss Hardanger: Analyserapport er levert 
- Bergen: NAV region Bergen og Bergen kommune skal gi heilheitlege og 

kvalitativt gode tenester til flyktninger og innvandrarar. 
- Nordfjord: Har eigne målbilete både for brukarar, arbeidsgjevarar og 

tilsette i NAV region Nordfjord 
 
Spørsmål og kommentarar: 
Gunn Sande ønskte avklåring på spesialisering i NAV og om flytting av 
kompetanse og ressursar. Kva legg ein i effektmål? Ho minte også om at i ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Personbrukarunders

økinga 
 

situasjon med mangel på arbeidskraft, er det viktig å legge til rette for eldre 
arbeidstakarar.  
Bjarte Hysing-Olsen: Tidlegare var det sentraliserte tenester og kompetansemiljø 
i NAV på fylkesnivå. Vi ønskte å flytte desse ut til distrikta og nærare brukarane. 
Dette var grunn til at vi valde å opprette 9 regionar. Effektmål: Vi tenker ikkje 
tellekantar, men for eksempel er det eit effektmål at folk kjem i arbeid. Når det 
gjeld den arbeidskraftreserve som eldre utgjer, er han einig; dette er ein ressurs. Vi 
ser til dømes at det er mange eldre bussjåførar som held seg lenge i jobb. Men når 
det gjeld regelverket, kan ikkje NAV gjere noko; dette er politisk styrt. 
 
Raajini Rajalingam Det er bra at enkeltbrukarar er involvert i 
utviklingsprosjekta, særskild i Bergen. Men felles innvandrararåd burde vært med. 
Nokre medlemmer har teke kontakt i samband med familiegjenforeining. Dette er 
ei gruppe som er overlatne til seg sjølv. Om ein ektefelle har høg inntekt kjem dei 
ikkje med i introduksjonsprogrammet. Desse bør også involverast i dette.  
Bjarte Hysing-Olsen: Ein del av reglene er politisk forankra og motiverte. 
Prosjektet vil kunne utfordre regelverket der vi ser det er naudsynt. Det blei avtalt 
at Raajini Rajalingam lager eit notat som beskriver problemstillinga og sender 
dette til lars.vagle.stangeland@nav.no Dette vil då bli følgd opp av NAV Vestland 
 
Ingeleiv Haugen: I ein situasjon med arbeidskraftsmangel, korleis jobber ein for å 
få personer med nedsett arbeidsevne ut i arbeid? 
Bjarte Hysing-Olsen: I dei utviklingsprosjekta som har mål om å skaffe 
arbeidskraft, blir eit av tiltaka å kvalifisere dei som står utanfor arbeidsmarknaden 
for å sikre at dei får jobb. Dei med nedsett arbeidsevne er ei stor og samansett 
gruppe. I utviklingsprosjekta er denne gruppa ei ressurs, men NAV må gje rett og 
nok bistand til gruppa for å auke overgang til arbeid. 
 
Frode Storvik 
Det blir vist til presentasjonar som var sendt ut saman med innkallinga til møtet, 
og som ligg som vedlegg 2 og 3 til dette referat.  
Noko reduksjon i brukartilfredsheit som i stor grad blir forklart med EØS-saka og 
situasjonen knytt til Korona-viruset.  
Han gjekk gjennom resultata for nasjonalt nivå. Vestland har utvida undersøkinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raajini 
Rajalingam 
NAV 
Vestland 
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og talet på respondentar for å få samanlikna resultat mellom regionane i Vestland 
(Vedlegg 3 til dette referat). Det er noko variasjon mellom regionane, men det er 
ikkje gjort funn som krev spesiell innsats. 
 
Spørsmål og kommentarar: 
Gunn Sande: Vil ein fortsette å måle dette også på regionnivå?  
Ingeleiv Haugen: Det er bra at det brytast ned slik at ein kan jobbe meir konkret 
med resultata. Frå tidlegare låg tilfredsheitsnivået mykje høgare; kva vil Vestland 
gjera med dette? 
Nina Sevaldsen: Minte om at spørjeundersøkingane tidlegare blei utførde på 
NAV-kontora med skjema. At det no er digitalt kan verka inn på resultata. 
Frode Storvik: Vi legg opp til å måle på regionnivå også i framtida. Vi ønskjer å 
ha kunnskapsgrunnlag for om vi skal gjere noko, og i så tilfelle; kva tiltak vi skal 
sette i verk for å bli betre frem til neste undersøking. 

16/20 Orientering og status frå  
 

- NAV Ytelseslinja 
 
 

- NAV kontaktsenter 
Vestland 

 
 
 
 

- NAV 
Hjelpemiddelsentra
l Vestland 

 
 
Steinar Folkedal Olseth 
Ikkje noko særskild å rapportere; god kontroll 
 
Bente Brathagen: Nå går det ganske så bra. Dei har redusert svartid på telefon 
kraftig og på skriftlege meldingar. I dette arbeidet har dei fått hjelp av NAV-
kontora og NAV Arbeidslivssenter mens det har vært ei prosess med å tilsette nye 
medarbeidarar i kontaktsentra. No er dei i god og jamn drift med ei snitt ventetid 
på telefon på 3-4 minutt, medan skriftleg responstid no er 1-2 dagar.  
 
Frode Hovland  
Generelt: Har same produksjonsmengd som før korona. Bruker digitale 
brukarkontakt. Organisasjonen er sentral i høve å få folk med funksjonshemning i 
arbeid. Dei arbeider med strategiske mål mot 2026.  
 
Spørsmål og kommentarar: 
Ingeleiv Haugen: Samarbeid og samhandling er naudsynt for å få eit best mogleg 
resultat. Heile NAV-systemet og hjelpemiddelsentralen gjer at det er lettare å 
oppnå fast arbeid.  

 



 
 
 
 
 

Gunn Sande: Veldig bra at kontaktsenteret er på plass; Godt jobba! Også bra at 
hjelpemiddelsentralen ser rolla si og utviklar denne. 
Nina Sevaldsen: Kontaktsenteret  må berømmast; Den informasjonen folk får kan 
være vanskeleg å forstå pga vanskeleg språk, men det blir gjort ein god jobb. 

17/20 Gjennomgang av 
granskingsutvalet si rapport 
om EØS-saka 

Frode Storvik presenterte saka, og det blir vist til presentasjonane som ligg som 
vedlegg 4 og 5 til dette referat.  
Sjølve rapporten kan lastast ned og lesast her: NOU 2020:9 – Blindsonen.  
  
Innspel og spørsmål: 
Anders Nordanger: Eit av problema har vært at det er for stort fokus på 
effektivisering, produksjon og digitalisering framfor faglegheit.  
Frode Storvik: Vi er opptatt av brukartilfredsheit og vår merksemd på 
produksjonsmål er vi mindre opptekne av. Når det gjeld digitaliseringa ser vi at det 
er mange sjølvbetente løysingar og vi er usikre på om vi når dei som treng oss 
mest. Vi har laga nye sakshandsamingssystem som blir satt raskt i drift og som 
kan endrast raskt. Det ser ut som om denne delen av digitaliseringa går bra. Elles 
må vi arbeide med effektivisering i avbyråkratiseringperspektivet. Kompetanse er 
også eit effektmål.  

 

18/20 Underkjenning av 
sjukmeldingar 

- Oppspel v/Anders 
Nordanger 

Anders Nordanger  
LO har undersøkt litt om utfordringane som organisasjonane opplever i møte med 
NAV. Eit av forholda gjeld arbeidsgjevars underkjenning av sjukmeldingar. Dette 
kan føre til at arbeidsgjevar ikkje betaler sjukepengar i arbeidsgjevarperioda og så 
må den enkelte søke om sjukepengar frå NAV etter arbeidsgjevarperioda. I slike 
høve kan det gå både 1 og 2 månader utan at arbeidstakar mottar inntekt.  
Det NAV i mange høve gjer, er å sende saken attende med oppmoding om at 
parten løyser dette sjølv. LO frykter at dette kan dreie seg om ei slags straff. Dei 
meiner å ha erfaring for at dette er eit aukande problem. Dei har sjekka sentralt for 
å undersøkja kor mange saker og bransjer det dreier seg om. Denne statistikken 
finnes ikkje no, men LO har bede om at slik statstikk blir utarbeidd. Kva kan 
brukarutvalet gjere for å avhjelpe denne situasjonen? Nordanger sjølv meiner at 
problemstillinga kan løftast til sentralt brukarutval.  
Dersom andre organisasjonar har erfaring med dette er det fint om dette kan 
sendes til lars.vagle.stangeland@nav.no innan 311020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
medlemmene 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-9/id2723776/
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Frode Storvik meiner at LO bør ta denne saken inn i sentralt brukarutval.  
19/20 Oversyn over tiltak; kva 

tiltak gjer overgang til 
arbeid? 

Frode Storvik  
Frode presenterte eit kort oversyn over arbeidsretta tiltak som gjer overgang til 
arbeid i NAV. Presentasjonen ligg som vedlegg 6 i dette referat. 
Erfaring viser at det er dei tiltaka som gjer midlar direkte til arbeidsgjevar som 
gjer best overgang til ordinært arbeid (Lønstilskot, Mentor og 
tilretteleggingstilskot). 
Andre tiltak gjer kvalifisering til arbeid; Yrkesretta og kortare kurs, fagopplæring 
og høgare utdanning.  
Oppfølgingstiltak er for dei som treng oppfølging og støtte for å kunne få og 
behalde arbeid. 
 
Innspel og spørsmål: 
Gunn Sande: Lønstilskot, er dette tidsavgrensa?  
Frode Storvik: Ja, desse tiltaka har tidsavgrensing, men grensa avheng av 
situasjon og målgruppe. Nærare informasjon finn de her:    
Tiltak for å komme i jobb 

 

20/20 Opplæring av 
brukarrepresentantar 

- Skisse for 
opplæring blir 
presentert 

Frode Storvik  
I samband med innkallinga til møte i brukarutvalet, vart det send ut ei lenke til 
digital opplæring av representantar i brukarutvala for spesialhelsetenesta. Frode 
Storvik meiner at modul 1 og 2 i denne opplæringa kan vera særs nyttig for 
medlemmene i det strategiske brukarutvalet i NAV Vestland.  
Gunn Sande informerte om at alle FFO sine representantar i brukarutval har fått 
invitasjon til å ta del i to opplæring over to kveldar. FFO har også invitert 
representantar frå dei andre brukarorganisasjonane til å ta del i denne opplæringa.  
Opplæring av brukarrepresentantar blir også tema i neste møte. Redaksjonsrådet 
vil arbeide vidare med dette. 
Medlemmene i brukarutvalet er oppmoda om å sende innspel til redaksjonsrådet: 
lars.vagle.stangeland@nav.no   

 

21/20 Status brukarrepresentasjon Brukarorganisasjonane oppmodast om å melde frå om endringar av 
brukarrepresentasjon til lars.vagle.stangeland@nav.no  

 

22/20 Eventuelt Roald Nystad kommenterte at møtet hadde vore lærerikt og at det hadde vore 
godt leia.  
Nina Sevaldsen var også nøgd med møtet og syns det er gode representantar både 

 

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb
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frå NAV og brukarorganisasjonane. 
Frode Storvik takka for godt møte. 
 
Neste møte er 26. november 2020.  
 



Utviklingsprosjekt i
NAV Vestland

• 30.09.2020  // Bjarte Hysing-Olsen



// NAV



19.11.18 // Anne Kverneland Bogsnes

Vidareutvikling av regionane og  
NAV-kontortenestene

Første utkast til mandat for regionale utviklingsprosjekt



// NAV

1. Etablere regional struktur på NAV-kontortenestene

2. Ny giv for kompetanseutvikling

3. Avdekke behovet til lokale og regionale bedrifter og næringar

Aktuelle tema for eit mandat



// NAV

Definisjon: Tenester gitt av NAV-kontora i regionen i fellesskap og som dekkjar heile eller delar av regionen.

Effektmål: Sikre stabile og gode fagmiljø i regionane slik at brukarane kan få tilgang til heilskaplege og kvalitativt gode tenester. Regionane 
skal løyse fleire oppgåver og med betre kvalitet.

Eksempel på tenester:
• Sjukefråvær
• Tenester til arbeidslivet – marknadsarbeid, inkl. målretting av arbeidsretta virkemiddel
• Aktivitetskrav for ulike grupper og oppfølgingstiltak
• Tiltak for ungdom
• Gjeldsrådgjeving
• Felles forvaltningseining av økonomisk sosialhjelp
• Økonomisk sosialhjelp
• Kvalifiseringsprogrammet

Prosjektmål: Greie ut og setje i verk regional tenestestruktur på vedtekne område. Etablere felles kommunal tenestemeny for NAV-kontora og 
felles syn på NAV-kontora si organisatoriske forankring i kommunen.

Tema 1 for mandat
Etablere regional struktur på NAV-kontortenestene



// NAV

Definisjon: Kompetanseutvikling må strukturerast innanfor regionen og på tvers av 
kommune og stat.

Effektmål: Ein regional struktur på prioriterte område som sikrar god fagleg utvikling, 
karrierevegar for dyktige fagpersonar og bruk av lokale fagpersonar som drivkrefter i 
utviklingsarbeidet. Vi skal sikre at vi tar i bruk anerkjent kunnskap/metodikk og ligge i front 
på digitale tenester. Kompetanseutviklinga må sjåast i samanheng med tenesteutviklinga.

Aktuelle funksjonar for å sikre kompetanseutvikling kan vere prosessrettleiarar, 
fagansvarlege, controllarar mm.

Prosjektmål: 
Greie ut og setje i verk ny struktur

Tema 2 for mandat
Ny giv for kompetanseutvikling



// NAV

Definisjon: God kunnskap om behova i arbeidsmarknaden er avgjerande både for bedriftene si 
rekruttering og for å få fleire i arbeid. 

Effektmål: Få fleire i arbeid også gjennom m.a. å målrette tiltak og virkemiddel til behov i 
næringslivet. Å tenkje regionalt vil gje ein større og meir variert arbeidsmarknad og auke 
muligheitene for å få fleire i arbeid.

Eksempel: 
• Etablere utdanningstiltak for busette flyktningar for å dekka kommunane sine behov innan 

pleie- og omsorg.
• Kvalifiseringstiltak for ungdom retta mot behov i arbeidsmarknaden.
• Sikre yrkesmessig og geografisk mobilitet.

Prosjektmål: Gjennom eit samarbeid med næringslivet målrette tiltaksbruken både i forhold til 
næringsliv og brukargrupper 

Tema 3 for mandat
Avdekke behovet til lokale og regionale bedrifter og næringar



Organisering, rollar og 
metodikk 
Forbetring- og utviklingsprosjekt i NAV Vestland



// NAV

Mål med dokumentet er å:

• Få ei felles forståing og metodikk for gjennomføring av forbetring- og utviklingsprosjekt i NAV Vestland.
• Få ei tydeleg organisering av prosjektarbeidet for å sikre effektiv drift av forbetring- og utviklingsprosjekt.
• Ivareta medverknad og medbestemming på ein strukturert måte. 

Organisering, rollar og metodikk som er beskrive i dette dokumentet dannar grunnlag for korleis vi jobbar med prosjekt i 
NAV Vestland, både i dei regionale utviklingsprosjekta og i andre forbetringsprosjekt i regionane og spesialeiningane. 

Innleiing



// NAV

Modell for organisering av forbetring- og utviklingsprosjekt

Styringsgruppe

Prosjektleiar

Arbeidsgrupper 

Prosjektgruppe

Ledelse
Tillitsvalgte

Aktuelle interessenter

Arbeidsgrupper og workshops ut frå
behov i dei ulike prosjektfasane.

2-4 deltakarar som skal drive 
prosjektet saman med 

prosjektleiar. 



// NAV

Organiseringa skal bidra til:

• Tydelig leiing og medverknad gjennom ei samansett styringsgruppe som møtes ved slutten av kvar prosjektfase for å 
vurdere rapport/status frå prosjektet og vedta vidare drift i prosjektet; inkl budsjett og tidsbruk.

• Prosjektleiar med tydeleg mandat og rolle, samt kompetanse på metodikk og verktøy innan LEAN.
• Prosjektgruppe med avklart forventing til tidsbruk, kompetanse på prosessleiing og verktøy innan kontinuerleg

forbetring
• God dokumentasjon av prosessane undervegs i prosjektet gjennom definerte ressursar i prosjektgruppa.
• Brei innsikt og involvering av tilsette og interessentar gjennom bruk av arbeidsgrupper/workshops.

Modell for organisering av utviklingsprosjekt



// NAV

Deltakere:
 Styringsgruppa blir leia av representant for prosjekteigar
 Øvrige deltakarar avklares i det enkelte prosjekt ut fra mandat.
 Tillitsvalde: tillitsvalde i basisorganisasjonen vel 2 representantar til å sitte i styringsgruppa.
 Interessentar: Brukarorganisasjonar, partnerskapet, arbeidsgjevarar, aktørar innan helse etc. – må avklarast i det 

enkelte prosjekt ut frå mandat.
 Dersom det er mange interessentar i prosjektet bør det opprettast ei referansegruppe for prosjektet slik at 

styringsgruppa ikkje vert for stor. 

Ansvar:
• Sikre at prosjektet lykkast med sine resultatmål (mål i prosjektperioden) og legge til rette for å lykkast med effektmåla / 

gevinstane. 
• Bidra med avgjerder som sikrar at prosjektet jobbar innanfor det mandatet som er gjeve og har framdrift som planlagt. 

Styringsgruppa



// NAV

Må krav:
• Sertifisert som LEAN agent.*

Ansvar: 
 Sikre framdrift og leie prosjektet.
 Sikre at nye løysingar som vert utvikla er i samsvar med prinsippa for LEAN.
 Sikre god involvering av aktuelle ansatte og brukargrupper.
 Sikre at alle interessentar, både interne og eksterne, er oppdaterte på status i prosjektet. 
 Halde styringsgruppa oppdatert på status i prosjektet kontinuerleg, levere rapportar ved slutten av kvar prosjektperiode 

og sikre at styringsgruppa kan ta nødvendige avgjerder.

Prosjektleiar

* Nivå 3 sertifisering i LEAN NAV Vestland. . Sertifisering kan gjennomføres etter prosjektstart, men skal prioriteres tidlig i prosjektperioden. 



// NAV

Må krav:
• Sertifisert som LEAN ambassadør.*

Bør krav:
• Erfaring frå prosjektarbeid.
• Erfaring med å leie prosessar/arbeidsgrupper.
• God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
• God kjennskap til bruk av verktøy i Office 365.

Ansvar:
• Prosjektgruppa skal saman med prosjektleiar planlegge, gjennomføre og dokumentere aktivitetar i prosjektet, samt 

sikre at aktuelle medarbeidarar og andre interessentar får delta aktivt/bidra i alle fasane av prosjektet.
• Konkret tidsbruk for deltakarane i prosjektgruppa bør avklarast med styringsgruppa før oppstart av kvar prosjektfase.   

Prosjektgruppe

* Nivå 2 sertifisering i LEAN NAV Vestland. Sertifisering kan gjennomføres etter prosjektstart, men skal prioriteres tidlig i prosjektperioden. 
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Arbeidsgrupper/workshops skal brukast aktivt i heile prosjektperioden for å sikre innsikt og involvering. 

Forutsetningar:
• Prosjektleiar har dialog med einingsleiarane i aktuell region/eining om innspel til deltakarar i arbeidsgrupper og workshops.

• Deltakarane i arbeidsgrupper/workshops må ha relevant fagkunnskap om området dei skal jobbe med.

• Deltakarane skal bidra med innsikt i analysefasen av prosjektet og bidra til utvikling av nye løysingar basert på denne innsikta. 

• Deltakerne kan og få eit ekstra ansvar for å bidra særskilt i innføringsfasen av prosjektet. Dette må avklarast i samarbeid med styringsgruppa.

Arbeidsgrupper/workshops
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Prosjektfasar

Førebuing Analyse Løysings-
utvikling Innføring Kontinuerleg

forbetring

Prosjektleiing

Etablere eigarskap
til mandat og 
metodikk

Gjennomføre 
opplæring

Korleis er situasjonen 
no?

Kva er eigentleg
problemet?

Korleis vil vi ha det?
Kva må vi gjere for å 
få det til?

Korleis kan vi vite at 
vi har lukkast?

Teste og evaluere ulike 
tiltak.

Innføre dei tiltaka som 
gjev oss ønska resultat 
(gevinst-realisering)

Halde fram med å 
bruke metodikk og 
verktøy for å skape 
kontinuerleg forbetring

Mandat Analyserapport Løysingsrapport Sluttrapport Oppfølging og evaluering

2-5 månader 3-5 månader 3-4 månader 18-20 
månader



Prosjektet i Nordhordland
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Pendling

Pendlarprofil for regionen i 2018 Nettopendlinga for kommunane i regionen

Kjelde:Omverdsanalyse for region Nordhordland



Prosjektet i Sogn



Prosjektet i Sunnfjord



// NAV

Hovudmål:
NAV region Sunnfjord og verksemdene i regionen sitt samarbeid 
bidreg til fleire innbyggarar i arbeid og at verksemdene difor får meir 
arbeidskraft 

Delmål:
• Sjukemeldte innbyggarar i region Sunnfjord har tilgang til likeverdige 

tenester, tilpassa den enkelte sine behov.

• Arbeidsgjevarar og sjukemelde i region Sunnfjord mottar koordinerte 
tenester frå alle delar av NAV i regionen

Mål med prosjektet



4 Interessent-
analyse og 
kommunikasjo
nsplan

Prosjektleiar presenterer interessentanalysen hittil, og 
følgande vart foreslått som endringar:
- Innbyggar er for generelt, «Sjukemeldte» i staden for 

innbyggarar
- Brukarorganisasjonar aktuelle som ein eigen boks?
- Bytte ut næringslivet med arbeidsgjevarar 
- Folkehelsearbeid – kan være både fylkeskommunen og det 

interkommunale folkehelsearbeid i Sunnfjord. 
- Innspel om å ha med seg om rådet for menneske med 

nedsett funksjonsevne.
- Innspel angåande «Administrativ og politisk leiing i 

kommunane». Det vert  foreslått å ha regionale 
samarbeidsmøte kor ordførar er med, og kor prosjektet kan 
fortelje om status og på den måten informere.



Prosjektet i Voss/Hardanger



// NAV

Endring fra 2008-2018 til 2019-2029 



// NAV

Rekrutteringsvanskar



// NAV

Sysselsatte over gjennomsnittleg pensjonsalder
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1.
I region Voss/Hardanger klarar vi ikkje å rekruttere nok kvalifisert 
arbeidskraft. 

2.
Fagmiljøa i region Voss/Hardanger er små og sårbare med ulikt 
tenesteinnhald. Tenestene varierar for brukarar, næringsliv og 
samarbeidspartar i dei ulike kommunane.

Hypoteser vedteke 13.01.2020



Prosjektet i Bergen
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Prosjektets formål, mål og omfang

Formål: 
NAV region Bergen og Bergen kommune* skal gi helhetlige og kvalitativt gode tjenester til i flyktninger 
og innvandrere**.

Mål: 
Rask og koordinert brukerreise fra ankomst bostedskommune til arbeid, kvalifisering til arbeid eller varig 
inntektssikring. 

Omfang:
Prosjektet omfatter følgende i både statlig og kommunal styringslinje:

• Tjenester
• Kompetanseutvikling
• Organisering av arbeidet med målgruppen i NAV kontorene og i Etat for inkludering.

* Prosjektet omfatter Etat for sosiale tjenester og etat for inkludering
** Personer ankommet som flyktninger og deres familiegjenforente
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Hovedkonklusjoner analyserapport

Tjenester og arbeidsmetodikk: 
Vi har ingen helhetlig oppfølging fra ankomst til arbeid

• Bruker må oppgi samme opplysninger gjentatte ganger fordi vi ikke har 
gode systemer for å dele informasjon

• Bruker kan ha flere planer samtidig uten at disse er koordinert
• Det er liten fleksibilitet i NAV sine tiltak for målgruppen – heltid og 

språkkrav
• Bruk av språkpraksis hos Nygård har ikke arbeid som mål
• Bruker kan oppleve å ha praksis hos samme arbeidsgiver flere ganger 

(språkpraksis, arbeidstrening)
• Bruker har for dårlige norskkunnskaper ved overføring til NAV til å benytte 

seg av arbeidsmarkedstiltak

Organisering og ledelse:
Vår organisering hindrer flyt i brukerreisen.

• Ansvarsdelingen i brukerreisen er uklar og fordelt på mange
• Avtaler om samhandling er ikke fulgt opp
• Avtaler om samhandling med Introduksjonssenteret er inngått parallelt 

med NAV stat og NAV kommune- ikke koordinert
• Bosetting av flyktninger tar opptid ¼ del av tiden i introduksjonsordningen 

for de svakeste brukerne
• Organiseringen av arbeidet i NAV kontorene hindrer en helthetlig og 

effektiv oppfølging av bruker

Mål og styring: 
Vi styrer ikke mot felles mål

• Kommunebrevet og Mål- og disponeringsbrevet inneholder ikke felles 
mål (NAV)

• Partnerskapet setter ikke felles mål til NAV kontorene*.
• Det er ingen samhandling i utarbeidingen av  Oppdragsbrevene og 

Utviklingsavtalen. 
• Det er ingen felles målkrav knyttet til det overordnede målet for 

brukerreisen
• Høyt fravær ved Nygård skole over tid- ingen målkrav eller oppfølging 

fra overordnet nivå

Grensesnitt og roller: 
Vi mangler forståelse og kunnskap om grensesnitt og roller –

bruker blir kasteball

• Det foreligger rutiner og avtaler om samarbeid, men de er bare delvis 
kjent og i bruk

• Aktørene tar bare ansvar for sin del av brukerreisen
• Overføring mellom Introduksjonssenteret og NAV fungerer ulikt både på 

ansattnivå og på systemnivå
• Lovene som regulerer taushetsplikt og personvern tolkes ulikt og oppleves 

å være til hinder for en helthetlig og effektiv brukerreise
• Brukere opplever å bli kasteballer
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Metodikk i løsningsfasen - Design sprint
Mandag:
Skape felles forståelse for målet for sprinten og 
definere fokus.

Tirsdag:
Innhente inspirasjon og skape ideer

Onsdag:
Velge ut de ideene man skal videreutvikle og planlegge 
utvikling av prototype

Torsdag:
Lage en prototype som får frem ideen så realistisk og 
visuelt som mulig. 

Fredag:
Teste løsningen på 5 personer som faktisk skal benytte/blir berørt 
av ideen/produktet
Teamet evaluerer og forbedrer løsningen undervegs.



Prosjektet i Nordfjord



19.06.20 //Øyvind Hervik

Utviklingsprosjekt 
NAV region Nordfjord

Målbilete for framtidig situasjon



// NAV

Målbilete for 
brukarane 

• Likeverdige tenester uavhengig av 
kva kommune dei bur i

• Tettast oppfølging til dei med samansette 
behov 

• Oppdatert CV og jobbprofil
• Raskt avklart for vidare oppfølging
• Ha jobbhåp
• Tilbod om oppfølging og tiltak som fører dei 

raskast mogleg tilbake i arbeid



// NAV

Målbilete for 
næringslivet

• Tilgang på kvalifisert arbeidskraft ifrå heile 
bu – og arbeidsregionen

• Rekruttert nye tilsette gjennom bruk av 
arbeidsplassen.no

• Faste kontaktpersonar i NAV 
• Tett- og koordinert oppfølging så lenge der 

er eit behov
• Utdannings- og kvalifiseringstiltak skal vere 

styrt ut frå næringslivet sitt behov
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Målbilete for 
tilsette i NAV 

region Nordfjord

• Jobbe meir spesialisert i fagmiljø / team på 
tvers av kontora

• Tydelegare roller og tilpassa 
arbeidsmengde som gjer at kvar enkelt føler 
meistring og kontroll

• Nødvendig kompetanse til å meistre 
arbeidsoppgåvene sine

• Moglegheit for faglege karrierevegar
• Trygt, godt og fleksibelt arbeidsmiljø



// NAV

Mål for   
løysingsforslaga

• Bruke meir ressursar på marknadsarbeid 
• Bidra til at ein større del av tiltaksmidlane vert 

brukt i ordinært arbeidsliv
• Prøve ut ny arbeidsmetodikk 
• Nytte digitale verktøy der det er hensiktsmessig
• Betre struktur på kompetanseutviklinga
• Redusere rådgjevarane og leiarane sitt 

oppgåvespenn
• Legge til rette for faglege karrierevegar for 

tilsette
• Gje større fleksibilitet for tilsette
• Teste ut regional oppgåveløysing
• Vere støtte til regionen si utviklingsavtale



Spørsmål eller kommentarer?



Brukertilfredshet og tillit i 
koronasituasjonen
NAVs Personbrukerundersøkelse og 
Arbeidsgiverundersøkelse 2020
Noen utvalgte resultater/figurer fra rapporten

September 2020 //
Tor Erik Nyberg 
Sverre Friis-Petersen
Anders Thorgersen
Stine Renate Otterbekk
Jørgen Holbæk-Hanssen
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Koronasituasjonen reduserer brukertilfredshet og tillit blant 
personbrukere. Arbeidsgivere uendret totalt sett.  
Andel fornøyde

• Personbrukere • Arbeidsgivere

79
79
Tilfredshet med NAV

Tillit til NAV

70

75

80

85

2016 2017 2018 2019 2020
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Utvalgte funn fra brukerundersøkelsene

Personbrukere
• Reduksjonen i brukertilfredshet og tillit 

skyldes i stor grad arbeidssøkerne, som 
er langt mindre fornøyde enn vanlig. 

• Blant arbeidssøkerne er de helt ledige 
permitterte mest fornøyd

• Brukere som har søkt om dagpenger er 
minst fornøyde med ventetiden blant de 
som har søkt om ytelser.

• Forskuddsordningen synes å ha blitt godt 
mottatt av brukerne.

• Brukere som utløste forskudd, men som 
senere har fått negativt svar på 
dagpengesøknaden, er svært lite fornøyde.

• Brukerne uttrykker misnøye med økte 
ventetider – men er stort sett like fornøyde 
med den veiledningen de får som tidligere 
(NAV-kontor og NKS)

Arbeidsgivere
• Virksomheter som har økonomiske 

problemer og permittering/nedbemanning 
i koronasituasjonen er mindre tilfreds med 
NAV enn de som ikke er berørt

• De private virksomhetene med få ansatte 
er minst tilfreds både med NAV totalt sett 
og med NAVs håndtering av 
koronasituasjonen

• Tilfredsheten med NAV påvirkes av
• lav skår på NAVs koordinering mellom 

medarbeidere og mellom tjenestene. 
• høy skår på at NAV viser forståelse for deres 

behov og at NAVs medarbeidere har riktig 
kompetanse.
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Koronasituasjonen og EØS-saken fra brukernes 
synspunkt

Personbrukere

• Myndighetenes koronahåndtering 
god: 81%

• NAVs koronahåndtering god: 62%
• Sammenheng med brukertilfredshet 

og tillit

• NAVs håndtering av EØS-saken: 
43%

• Under halvparten svarer
• Slår mindre inn på tillit og tilfredshet

Arbeidsgivere

• Myndighetenes koronahåndtering 
god: 86%

• NAVs koronahåndtering god: 65%



Mer om personbrukere
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Personbrukernes tilfredshet varierer med brukergruppe

Arbeidssøkere

Ensl.forsørgere

Neds. u/AAP

AAP

Sykmeldte

Alderspensjon

Barnebidrag

Barnetrygd

Foreldrepenger

Hj./grunnstønad

Hjelpemidler

Kontantstøtte

Fam. m/syke barn

Uføretrygd

50 60 70 80 90

2020
2019

Personbrukerundersøkelsen 2020, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prosent fornøyde brukere, med 95% konfidensintervall
Brukernes tilfredshet med NAV

• Arbeidssøkerne: fra 73 til 57 fornøyde

• Tendens til nedgang i mange 
brukergrupper, særlig 
oppfølgingsgrupper:

• Sykmeldte
• AAP

• Foreldrepengesøkere mer fornøyde
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Mer om arbeidssøkerne

• Søkt om dagpenger: minst fornøyde med ventetid (45% vs. 78% i 
fjor). Betyr mye for tilfredsheten. 

• Helt ledige permitterte er mest fornøyde med NAV (64%), deretter 
helt ledige/delvis ledige permitterte (59-60%) og delvis ledige (51%)

• Forskuddsordning: brukere som venter på saksbehandling mer 
fornøyde. 

• De som utløste forskudd, men fikk avslag: svært lite fornøyde. 
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Hvordan påvirker «korona» og «EØS» brukertilfredshet 
og tillit? 

• Totalt sett: brukertilfredsheten 
trekker tilliten med seg ned, 
men kun delvis. 

• Tydelig blant arbeidssøkerne

• Tilliten til NAV er i stor grad 
opprettholdt blant andre 
brukere
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Nye møteformer mellom bruker og veileder på NAV-
kontoret

• 87% fornøyde med teknisk 
løsning for videomøte

• 81% fornøyde med å ha 
videomøte i stedet for andre 
møteformer

• Møteform har liten påvirkning 
på overordnet 
brukertilfredshet

• Trolig heller innholdet i møtet, 
snarere enn møteform, som 
er avgjørende



Mer om arbeidsgivere
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Koronasituasjonen utfordrende
for mange arbeidsgivere

• Begge sektorene har i stor grad 
økonomiske utfordringer 

• Overraskende høy andel i 
offentlig sektor. Kommunale i 
større grad enn statlige

• Halvparten av de private 
permitterer eller nedbemanner

• Næringer: 
«Overnatting/servering» høyest 
andel med utfordringer

• En femtedel vil rekruttere
0

20

40

60

Økonomiske
utfordringer

Har eller skal
permittere

Har eller skal
nedbemanne

Behov for å
rekruttere

offentlig
privat
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Arbeidsgiverne har totaltsett uendret tilfredshet og tillit til NAV
Økt forskjell mellom privat og offentlig sektor

.

.

.

.

.

.

82

77

Offentlig sektor

Privat sektor

70

75

80

85

2017 2018 2019 2020

Tilfredshet med NAV, fordelt på sektor

79
79
Tilfredshet med NAV

Tillit til NAV

70

75

80

85

2016 2017 2018 2019 2020
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Tilfredsheten med NAV
synker med utfordringene
i korona-situasjonen

• For private virksomheter er 
det stor forskjell i tilfredshet
fra de med størst til minst
utfordringer 

• Mønster som går mye igjen i
undersøkelsen

• For offentlig sektor reduserer 
økonomiske utfordringer 
tilfredsheten

Privat sektor

Offentlig sektor

70

75

80

85

90

Økonomiske utfordringer
Permittering/nedbemanning

Økonomiske utfordringer
Ikke perm./nedbemanning

Ikke økonomiske utfordringer   
Permittering/nedbemanning" 

Ikke økonomiske utfordr.
eller perm./nedbemanning
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Høy andel fornøyde virksomheter med våre digitale løsninger 

77

82

73

82

7373

67
66

60

65

70

75

80

85

«Min side - arbeidsgiver» Digitalt kontaktskjema nav.no-siden «Koronavirus
– hva gjelder i min situasjon» 

Digitalt skjema permittering, opp
sigelser eller innskr. arbeidstid 

Ikke økonomiske utfordringer eller permitterer/nedbemanner
Økonomiske utfordringer og permitterer/nedbemanner
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Lavere tilfredshet med telefonkontakt med NAV



// NAV

Høyest tilfredshet med NAV-medarbeidernes kompetanse på 
digitale løsninger, lavest på bransjekunnskap



Personbrukerundersøkelsen

NAV Vestland 2020
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• Spørreundersøkelsen gjennomføres blant registrerte brukere av NAV
• Eksternt byrå tar seg av datainnsamling.
• Temaer:

• Kontakt med NAV: NAV-kontor, telefon, nav.no
• Arbeidssøkernes erfaringer med NAV
• Tilfredshet med service, opplevelse av respekt, informasjon fra NAV

• Antall respondenter:
• I år har vi fått større utvalg, slik at vi kan splitte resultatene opp på regioner.
• 2019: 931 (Hordaland og Sogn og Fjordane)
• 2020: 2 133

Om personbrukerundersøkelsen 2020
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Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin helhet?
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Jeg blir møtt med respekt fra NAV

Hovedresultater for fylkene i Norge 2020
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Utvikling på hovedspørsmålene over tid
Vestland og Landet, 2016-2020
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Hvor fornøyd er du med NAV helhetlig sett?

Vestland Landet
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Hvor stor tillit har du til NAVs arbeid i sin 
helhet?

Vestland Landet
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Jeg blir møtt med respekt fra NAV

Vestland Landet



NOU 2020:9 - Blindsonen

Gransking av feilpraktiseringen av 
folketrygdens oppholdskrav ved reiser 
i EØS-området

Funn og læringspunkter som berører NAV
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Om granskingsutvalget

Oppdrag fra regjeringen 8. nov 2019:

«Gjennomgå forvaltningens feilpraktisering av 
folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i 

EØS-området»
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Hovedfunn

• Hvem har ansvaret?

• Nav har hovedansvaret for feilpraktiseringen. 

• Samtidig har Arbeids- og sosialdepartementet, Trygderetten, påtalemyndigheten, advokater, domstolene og akademia 
et betydelig ansvar. 

• Hvordan kunne dette skje?

• Ingen har viet tilstrekkelig oppmerksomhet til konsekvensene av EØS-retten

• Manglende tilpasning av folketrygdlovens bestemmelser til de regler som følger av EØS-retten. 

• Ved spørsmål om praktisering av regelverket, har dette blitt tolket som enkeltsaker. Ingen har løftet blikket, eller tatt 
initiativ til noen systematisk gjennomgang for å sikre enhetlig, og riktig, praksis.

• Nav har vært preget av en forvaltningskultur med klare svakheter. 

• Direktoratet synes å mangle faglige og ressursmessige forutsetninger for å ivareta det fagansvaret det er tillagt på en 
god måte

«Nav har over mange år praktisert folketrygdlovens krav til opphold i Norge for mottakere av sykepenger, 

pleiepenger og arbeidsavklaringspenger i strid med trygdeforordningen og øvrig EØS-rett»
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Om organisatoriske forhold

• Direktoratet har ikke hatt en fagenhet med særlig 
ansvar for EØS-rett, og få personer med særlig 
EØS-kompetanse. 

• Ansvars- og oppgavefordelingen i direktoratet er 
kompleks 

• Direktoratets faglige ansvar for det regelverket 
etaten forvalter, reflekteres ikke i de faglige 
ressursene direktoratet besitter. 

• Arbeids- og velferdsetaten har manglet gode 
systemer for kommunikasjon internt. 

• Faglige problemstillinger har havnet i skyggen av 
krav til effektivisering, digitalisering og 
produksjon.

• Klare rammer både for styringsdialog og faglige 
avklaringer. 

• Det bør være kort vei mellom EØS-rettslig 
kompetanse, og ansvaret for forvaltning av lov-
og regelverk internt i Nav. 

• Etaten må kjenne sin egen praksis. 

• Ansvars- og rollefordelingen i Nav-systemet bør 
tydeliggjøres 

• Rutiner for når og hvordan faglige spørsmål skal 
løftes til relevant ledernivå for diskusjon bør 
innarbeides

• I Nav bør det arbeides med organisasjonskultur 
for å redusere faren for silotenkning. 

Funn Læringspunkter
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Utvalgets inntrykk – om brukerne

• Avstanden mellom førstelinjen, de saksbehandlerne som har direkte kontakt 
med brukeren, og de enhetene som fatter vedtak, oppleves stor. 

• Brukerne har opplevd å få manglende, og også motstridende, informasjon fra 
ulike deler av Nav-systemet. 

• Det har manglet dokumentasjon for hvilke råd trygdemottakeren har fått fra 
Nav-kontoret.

• Det svært uheldig om mennesker oppfordres til å erkjenne skyld på sviktende 
grunnlag, uten at saken er underlagt en forsvarlig strafferettslig vurdering.

• Konsekvenser av at NAV stanser ytelsen, samtidig som det fremmes høye 
tilbakebetalingskrav, er altoverskyggende for enkeltmennesker.

• Svært lang saksbehandlingstid, både hos NAV og påtalemyndigheten, har for 
flere har vært en tilleggsbelastning.
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Utvalgets overordnede anbefalinger til NAV

• Der EØS-regler er særlig relevante, bør dette 
fremgå av loven. 

• Den EØS-rettslige kompetansen sentralt i Nav 
må styrkes 

• Nav må sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår 
som en integrert del av utarbeidelse av 
rundskriv og andre retningslinjer og i 
behandlingen av enkeltsaker 

• Det må utvikles en forvaltningskultur i Nav der 
kommunikasjonen mellom avdelinger og linjer 
er god, slik at endringer i praksis raskt kan 
manifestere seg i hele etaten 

• Nav må sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår 
som en integrert del av utarbeidelse av 
rundskriv og andre retningslinjer og i 
behandlingen av enkeltsaker 

• Der Trygderetten eller domstolene legger til 
grunn en annen rettsoppfatning enn Nav, må 
Nav enten utfordre lovforståelsen videre i 
rettssystemet eller endre praksis for å sikre 
reell likebehandling

• Departementet må sikre en nærhet til Nav som 
gir dem innsyn i praksis på sentrale områder.

• Dialogen mellom Nav og påtalemyndigheten 
må styrkes 



Kort status om EØS-saken

30.09.20
Frode Storvik



// NAV

Feiltolkning av EØS-reglene

• Etter at Regjeringen i april besluttet at arbeidet med EØS-sakene 
skulle stilles i bero på grunn av koronapandemien, har vi nå 
gjenopptatt saksbehandlingen med full styrke. I høst skal over 3000 
saker behandles på nytt. Her finner du informasjon om behandling 
av saker som gjelder NAVsfeiltolkning av EØS-reglene, for deg som 
har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. 
Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på nedenfor og tror du 
kan være rammet av feiltolkningen kan du ringe: 21 05 21 05.



// NAV

Tall på behandlede saker og utbetalinger
pr. 28. september 2020

Vi har lagt lista lavt for å ta opp saker til behandling, og har hittil 
vurdert nesten 15 000 saker om tilbakekreving og ca. 27000 saker 
med stans, avslag og avkortning på ytelser. 4200personer har fått 
sine saker behandlet på nytt, og ca. 55prosent av disse har fått 
omgjort tidligere vedtak.



// NAV

Antall rammet

2179personer er hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.
• 684av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV.

• 1284personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning på 
ytelser.

• 211personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra NAV og 
uberettiget vedtak om avslag, stans og avkortning.



// NAV

Utbetalinger

Totalt utbetalt: ca. 68,6 millioner kroner.
• I tillegg er det slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner

• 186brukere har ikke fått utbetaling fordi de ikke har innbetalt noe av kravet 
eller fordi pengene er brukt til å nedbetale andre krav fra NAV



// NAV

Erstatning

90 personer har søkt erstatning
• 19personer har fått innvilget erstatning til totalt 1,6millioner kroner

• 73 saker er ferdig behandlet

• 54personer har fått avslag

• Vi har mottatt 20klager på avslag



// NAV

Domfelte

• 75 domfelte er berørt av feiltolkningen. Det er behandlet 72av 75 saker som 
gjelder domfelte personer etter 1.6.2012.

NAV har planlagt å ferdigbehandle alle sakene for perioden etter 1. 
juni 2012 innen utgangen av 2020.



// NAV

Arbeidsrettede tiltak i NAV Vestland

De prioriterte brukergruppene:

• Personer med nedsatt arbeidsevne
• Unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år
• Innvandrere
• Langtidsledige
• Sykmeldte



// NAV

Arbeidsrettede tiltak med mest positive effekter for 
overgang til arbeid 

Direkte økonomisk støtte til arbeidsgivere

• Lønnstilskudd

• Mentor

• Tilretteleggingstilskudd



// NAV

Kvalifiserende tiltak

• Korte yrkesretta kurs

• Fagopplæring

• Høgere utdanning



// NAV

Oppfølgingstiltak

• Oppfølging – kjøpte tjenester

• Oppfølging i egen regi

• Individuell jobbstøtte (IPS) – samarbeid meIlom NAV og 
helsetjenester
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