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Møte i brukarutvalet 24.11.2021 
 
 Sak   
19/21 Godkjenning av innkalling og 

referat  
Referat frå møtet 30/9-21 og innkalling til dagens møte blei godkjend. 
  

20/21 Informasjonssaker: 
Innleiing og informasjon frå 
NAV 
 
 

- Inngangen til 2022; trendar og signal for det nye året 
Frode Storvik gjekk gjennom presentasjonen som ligg som vedlegg 2 til dette referat. 
Her nemnes i stikkord: 
Aktuelt:  

o Rekordhøg sysselsetting 
o Rekordlåg ledigheit 
o Rekordhøg tilgang av nye stillingar; stort arbeidskraftbehov 
o Høg aktivitet i norsk økonomi 
o Få nye søknader om dagpengar 
o Nedgang i utanforskap 
o Forlenging av «koronaordningar» 
o Sikkerheit i førstelinja 
o Verksemdsstrategien 
o Prioriterte risikotiltak for NAV Vestland blei presentert 

 
- Refleksjonar i plenum  

Roald Nystad; Det er vel slik at mindre ledigheit frigjere vil frigjere ressursar til å følgje 
opp brukarar som har behov for tettare oppfølging. 
Anders Nordanger: Interessant presentasjon, det er ei god utvikling no. Bra at NAV 
samarbeider med fylke, helse og andre klynger. NAV er juvelen i det norske 
velferdssystemet. Må handsamast som det. Viktig å ikkje berre ha fokus på å redusere 
NAV sine utgifter. Det hadde vært interessant å følgje løpa frå ungdomstida og opp til 
vaksen yrkesaktiv alder. Kva er dei kritiske punkta? Kva innverknad har vegvala og råd 
dei får undervegs? Vise utviklinga; kva skjer. Kanskje samle forsking som er gjort på 
området? Dette vil kunne bidra til å tilpasse bistand betre for å hindre fråfall og 
utanforskap. 

21/21 Møtekalender for 2022 Framlegg til møtekalender blei godkjent og i 2022 blir møta i Brukarutvalet gjennomført slik: 
 



 
 
 
 
 

3/2-22 12:00  

27/4-22 12:00  

21/6-22 12:00 Behov for dette møtet vurderast av 
redaksjonsrådet 

22/9-22 12:00  

16/11-22   12:00  

 
Innkalling og referat sendast både faste representantar og vararepresentantar. 
 

22/21 Evaluering av brukarutvalet I evalueringa blei det nytta Menti.com. Resultata av denne ligg som vedlegg 3 til dette referat 
 
Oppsummering av resultata/hovudkonklusjonane: 

- Lengda på møta: Passe 
- Talet på møter i året; Passe, Det kallast inn til 5 møter, men redaksjonsrådet vurderer om 

det er behov for møtet den 21/6-22, som evt. avlysast. 
- Talet på fysiske møter: Dette vurderast av redaksjonsrådet frå møte til møte. Det kan 

også avtalst ein hybrid løysing der fysisk deltaking kombinerast med digitalt møte. 
Redaksjonsrådet vurderer dette frå møte til møte 

- Talet på tema i møta er passe 
- Tid til diskusjon er passe 
- Tilbakemelding på innspel i brukarutvalet er god 
- Innkalling og dokumentasjon er god 
- Referat er dekkande 
- System for å få inn sakar; Ikkje alle har godt system for dette i organisasjonane. 

Brukarrepresentantane meiner dei kan være meir aktive og fortelje organisasjonane om 
møtene og oppfordre til å få innspel. Kan være ønskeleg med å få inn fleire saker til 
redaksjonsrådet. Innspel frå organisasjonane vil også gjere møta meir relevante. Det blei 
avtala at NAV Vestland sender ei påminning til alle representantane og 
vararepresentantane om å melde sakar til redaksjonsrådet ei veke før møte i 
redaksjonsrådet.  



 
 
 
 
 

- System for å dele sakar Her er det litt variasjon i praksis i brukarorganisasjonane. NAV 
Vestland peikar på at verdien av møta først blir forløyst når informasjon og drøftingar blir 
spreidd ut til organisasjonane. 

- Forslag til tema for brukarutvalet: Desse tema kom opp: 
o «Ja gode spm. til en påminnelse om kva som forventes av begge parter» 
o «Muligheter for entreprenørskap som tiltak» 
o «Brukerorganisasjonene presenterer særskilte problemstillinger eller erfaringer 

som andre kan lære av»  
o «De største utfordringene for medlemmene i de ulike organisasjonene» 
o «Gode eksempler fra fylket» 
o «Arbeidet med klarspråk» 
o «Bør det være et tak på hvor lenge en person skal være i NAV-systemet før en er 

ferdig klarert» (Bør til dømes ungdom gå lenge utan at det blir stilt krav?) 
o «Møteledelse på omgang» 
o «Innkallelse og referat sendes både representanter og vararepresentanter» 
o «Workshop av en slag?» (Her kan prosessrettleiarar frå NAV Vestland kunne bistå 

brukarutvalet) 
o «Pårørende» (Faller ofte mellom to stoler; det er viktig å fange opp pårørande sine 

behov i møte med NAV) 
o «Tiltak som fungerer godt i NAV Vestland. Mangfoldet i NAV Vestland» 
o «Kort informasjon fra alle deler av NAV som er representert i utvalget» 
o «Ulike brukerreiser» (Skissere korleis ei brukarreise kan se ut, til dømes 

brukarreisen til «Benny»; ein personas som nyttes i utviklingsprosjektet i Region 
Bergen). 

I etterfølgjande dialog rundt dette, kom det mellom anna fram eit ønskje at brukarutvalet 
kan vera med på medlytt ved kontaktsenteret. Helen Eidsvåg frå kontaktsenteret opplyser 
om at dette er vanskeleg å få til pga. GDPR, men det kan kanskje tilpassast eller alternativt 
arrangerast eit rollespel.  

23/21 Eventuelt Inga saker 

Neste møte er den 3/2-22. Det er eit ønske frå NAV Fylkeskontor Vestland at brukarrepresentantane presenterer kort sine organisasjonar 
og prioriterte emne som er relevant for NAV til bruk i «Fagnsutten» for medarbeidarar i NAV Vestland. Dette kan spelast inn på 
førehand. Redaksjonsrådet vil handsame dette før neste møte. 
 
Frode Storvik takka for møtet. 



 Møteinnkalling 

 

Møteinnkalling til medlemmene i NAV Vestland sitt fylkesbrukarutval: 

Innkalling ei halv time før møtet for uformell dialog 

Møtestad: NAV Vestland, C. Sundtsgate 29, 1. etg. Møterom 108a. 

Medlemmene i Brukarutvalet har formøte kl. 12:00 

Tid: Onsdag 24/11-2021 kl. 12:30 

 

Medlemmer:  FFO Vestland – Nounshine Zaeri Loolani 
  FFO Vestland – Marianne Clementine Håheim 

FFO Vestland – Marita Aarvik 
 Medlem i redaksjonsrådet 

FFO Vestland – Nina Sevaldsen 
FFO Vestland – Åslaug Kalstad  
Kreftforeningen – Nils Haugland  
SAFO Sørvest– Ingeleiv Haugen 
SAFO Nordvest - Anne Pia Nygård 
Vestland Innvandrerråd – Inger Paulsen 
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 Ytelsesavdelinga: Steinar Folkedal Olseth 
NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, avd. Førde: 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 22/11-2021.  
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Saksnr. Sak Ansvarleg Tidsrom 

Uformell del; medlemmene i utvalet møtest for 
koordinering/uformell dialog 

Representantane 
frå organisasjonane 

12:00 – 12:30 

Felles Lunsj   12:30 – 13:00 

19/21 Godkjenning av innkalling og referat  

 

NAV v/Frode 
Storvik 

13:00 – 13:10 

20/21 Innleiing og informasjon frå NAV 

Inngangen til 2022; trendar og signaler for det nye 
året. 

NAV v/Frode 
Storvik 

13:10 – 13:40 

 

Refleksjonar i plenum  13:40 – 14:00 

 Pause    14:00 – 14:15 

21/21 Møtekalender  14:15 – 14:25 

22/21 Evaluering av brukarutvalet. 

  

NAV v/Frode 
Storvik og Lars V. 
Stangeland 

14:25 – 15:30  

23/21 Eventuelt og avslutning 

 

Frode Storvik 15:30 – 15:45 



Aktuelle områder inn mot 2022

Strategisk brukerutvalg i NAV Vestland

24. november 2021 Frode Storvik



// NAV

Tema

• Hurdalsplattformen



// NAV

Fra Hurdalsplattformen

«Vi vil gjøre trygt arbeid til alle til jobb nummer én»



// NAV

Stikkord

• Hurdalsplattformen

• Arbeidsmarkedet



// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy
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// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy

• Ledigheten er lav



// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy

• Ledigheten er lav

• Mange ledige stillinger



// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy

• Ledigheten er lav

• Mange ledige stillinger

• Høy aktivitet i norsk økonomi



// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy

• Ledigheten er lav

• Mange ledige stillinger

• Høy aktivitet i norsk økonomi

• Få søknader om dagpenger

Tilgang arbeidssøkere per uke



// NAV

Sykepleiere og jordmødre

1 til 9
473 arbeidssøkere til 3 395 ledige stillinger

Konduktører og kabinpersonale

17 til 1
368 arbeidssøkere til 21 ledige stillinger

Antall arbeidssøkere og tilgang ledige stillinger i september 2021. Kilde: NAV



// NAV

Koronakrisen på arbeidsmarkedet er i hovedsak over

• Sysselsettingen er høy

• Ledigheten er lav

• Mange ledige stillinger

• Høy aktivitet i norsk økonomi

• Få søknader om dagpenger

• Nedgang i utenforskap



// NAV

Utfordringene i arbeidsmarkedet post-korona

• Selv om koronakrisen på arbeidsmarkedet i hovedsak er over,  
finnes det fortsatt utfordringer og ubalanser:

Generelle utfordringer
Utfordringer og ubalanse som finnes 

generelt i arbeidsmarkedet, og som ikke 
kan knyttes direkte til koronapandemien.

- Nedsatt arbeidsevne
- Helt ledige under 30 år

- Innvandrere og flyktninger
- Personer med lite utdanning

- AAP mottakere

Spesielle utfordringer
Utfordringer og ubalanse som nå 

eksisterer midlertidig, og som kan knyttes 
direkte til koronapandemien.

- Langtidsledige
- Permitterte arbeidssøkere

- Personer med kort tid igjen på ytelse
- Utvalgte geografiske områder

- Utvalgte yrker og næringer



// NAV

Stikkord

• Hurdalsplattformen

• Arbeidsmarkedet

• Forlengelser av 
«koronaordninger»



// NAV

Forlengelser av «koronarordninger»

• Ser konsekvenser av ny regjering 
allerede nå

• Forlenger «koronaordninger» til og 
med 31. desember 2021, bl.a. 
dagpenger, permitteringer og AAP

• Styringssignaler i supplerende Mål-
og disp for 2. halvår 2021 om 
«tettere oppfølging av brukere som 
avslutter ytelser» blir videreført ut 
året  



// NAV

Stikkord

• Hurdalsplattformen

• Arbeidsmarkedet

• Forlengelser av 
«koronaordninger»

• Sikkerhet i førstelinja



// NAV

Sikkerhet i NAV – gjennomgang 

• Det blir en systematisk gjennomgang av 
sikkerheten i NAVs førstelinje

• Bakgrunn
• Drapet på en medarbeider ved NAV Årstad

• Trusler og vold mer generelt

• Bred gjennomgang, hovedpunkter
• Nå-situasjon, status og erfaringer

• Samarbeid mellom NAV og andre offentlige instanser, 
bl.a. muligheter for informasjonsdeling

• Sikkerhetsutfordringene NAV står overfor

• Forslag til tiltak

• Gjennomgangen skal skje i nært samarbeid 
med tillitsvalgte, vernetjenesten, ledere i 
førstelinjen, kommunesektoren, aktuelle 
samarbeidspartnerne og andre offentlige 
etater



// NAV

Stikkord

• Hurdalsplattformen

• Arbeidsmarkedet

• Forlengelser av 
«koronaordninger»

• Sikkerhet i førstelinja

• Virksomhetsstrategi



// NAV

2. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2021 20231. halvår 2022 2. halvår 2022

▪ Utforske satsingsområder 
og prioritere disse på 
mellomlang sikt  

▪ Utarbeide overordnede 
prioriteringer på lang sikt  

▪ Konkretisere effektmål   

▪ Utarbeide prinsipper for 
mål og handlingsplaner 
for kommende år

Fase 2

Utarbeide strategiske 

prioriteringer

Fase 3 

Vurdere organisatoriske 

justeringer 

▪ Revidere verdier  

▪ Vurdere behov for endringer 
i NAVs organisering 

▪ Beslutte ny organisasjon

▪ Etablere felles forståelse av nåsituasjon og 
fremtidig muligheter

▪ Utforske mulige retningsvalg og 
ambisjoner for NAV

▪ Revidere visjon 

▪ Utarbeide langsiktig målbilde

Fase 1 Etablere visjon og langsiktig målbilde

Informasjon om prosess - overordnet nasjonal plan for strategiprosessen



// NAV

Oversikt over arbeidet med virksomhetsstrategien

Følg med på virksomhetsarbeidet

Oppfordring til alle ledere i NAV nå. Diskuter strategiprosessen med alle med arbeidere og kom 
med innspill.

Fra storskalasamlingen 3. november 2021. Den finner dere her:
https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-
fellesnyheter/SitePages/Hva-skal-NAV-v%C3%A6re-i-2030-.aspx

https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-ny-virksomhetsstrategi
https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-fellesnyheter/SitePages/Hva-skal-NAV-v%C3%A6re-i-2030-.aspx


DLG har valt ut å sette tiltak 
på desse risikohendingane:

R1. Risiko for at vi ikkje klarer å kvalifisere utsette 
grupper inn i arbeidslivet

R2. Risiko for at brukarar som står i fare for å få stans i 
ytingar ikkje får god nok oppfølging

R4. Risiko for at vi ikkje møter arbeidsmarknaden sine 
behov i bruk av tiltak og i øvrig inkluderingsarbeid

R5. Risiko for at vi ikkje klarer å trygge tilsette, brukarar 
og tenester

R7. Risiko for at vi ikkje klarer å samhandle godt nok med 
andre aktørar som helsevesenet, fylkeskommunen ol.



// NAV

Tall og Fakta

Eks. 

Erstatningspanel

Bakgrunnsinformasjon

https://navno.sharepoint.com/sites/enhet-vestland/SitePages/Tall-og-fakta.aspx
https://visbi-ns.adeo.no/#/site/Felles/views/TABErstatningspanelforarbeidskraft/Valgtenhetognring?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link&:iid=2
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