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Møte i brukarutvalet 09.02.2023 
 
 Sak  
1/23 Godkjenning av innkalling og 

referat  
Innleiing til møte 

Anders Nordanger ønskte velkomen til møtet. 
 
Referat frå møtet den 16/11-2022 og innkalling til dagens møte blei godkjent. 

2/23 Kort orientering frå NAV  
Vestland, NAV Ytelseslinja og 
NAV kontaktsenter og NAV 
Hjelpemiddelsentral  
 

Bente Brathagen Leiar NAV Kontaktsenter Vestland 
Utviklingstrekket er at dei prøver å få fleire over på Chat-løysinga og at dei får tatt i bruk innlogga chat der 
brukaren logger seg på med Bank-id. Dette vil vera eit godt tilbod for dei som vil unngå telefonkø, eller 
som ikkje liker å snakke i telefon. Enkelte med ulike funksjonshemningar føretrekker også skriftleg 
kommunikasjon. Chatfunksjonen er på norsk og engelsk.  
Viss brukar er innlogga, ligg chatte som eit dokument i saka til brukaren.  
 
Telefonen vil likevel vera hovudkanalen for kontaktsenteret. 
Ring- tilbakefunksjonen verker nå bra.  
I høve språkferdigheiter kartlegg dei kva språk som er etterspurt. I einskildsaker vil dei ved behov bestille 
tolk og ringe opp igjen. 
Ventetida i høve telefonsvar er i snitt ca. 10 minutt. 
 
Frode Hovland Leiar NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, avd. Førde. 
Det arbeidast med å betre og å samordne tilgjengelegheita for alle hjelpemiddelsentralane i Noreg. 
Utfordringa er at kommunane er veldig ulike og samarbeidet med desse kan derfor vera vanskeleg å 
samordne og systematisera. 
Dette gjer seg mellom anna utslag i at hjelpemiddel blir utlevert på feil stad og gjerne for seint. 
Hjelpemiddelsentralane arbeider med digitalisering på ei slik måte at brukaren kan følgje hjelpemiddelet, 
og mykje feil vil kunne forhindrast som følgje av dette. Men der er framleis nokre problem som må løysast, 
og då gjerne knytt til logistikk.  
 
Kåre Gert Monsen Leiar for Ytelseslinja Vestland 
Har 19 ytingar. Det er ca. 60.000 oppgåver som skal handterast til ei kvar tid, og det er ca. 1000 
medarbeidarar. Dei ser nå på ei ny måte å organisera seg på for betre å hente ut effektivitetsgevinstar. Dei 
arbeider også med å forbetre sakshandsamarprosessen for å redusere sakshandsamartida og auke 
produktiviteten.  
 
Frode Storvik Avdelingsdirektør for avdeling for strategi og samfunn, NAV Vestland 
Han informerte kort om stoda i arbeidsmarknaden: 
Prognosane for 2023 er at ledigheita vil stige frå eit lågt nivå med 10 %. Dyrtida gjer at verksemdene ikkje 
tilset fleire medarbeidarar enn naudsynt, og samstundes er det vanskeleg å finne folk med rett 
kompetanse. Omsetnaden av varer og tenester vil gå noko ned og dette kan virke inn på kva verksemder 
som står seg eller ikkje.  
Kommunane og NAV har stramme budsjett, og i denne konteksten representerer ukrainske flyktningar ei 



 
 
 
 
 

inntektskjelde i mange høve. Men dette kan gi utfordringar særskilt i høve bustadmangel.  
Nokre av dei minste kommunane ser at dei har utfordringer med å levere kommunale NAV-tenester aleine 
innanfor dei ressursane dei rår over. Det blir derfor fleire vertskommunesamarbeid, og nå blir det eit 
vertskommunesamarbeid i NAV Nordfjord. Hovudkontoret er då tenkt lagt til statens hus i Nordfjordeid.  
 
I tillegg til samarbeid på tvers om tenestene, er sikkerheit eit satsingsområde i alle einingane. Den 
nasjonale arbeidsgruppa som har sett på sikkerheit i NAV har levert sin rapport, og denne blir snart 
offentleggjort.  
 
Hovudsatsinga for NAV-kontora er elles å arbeide meir og tettare på brukarar som står lengst frå arbeid, og 
gjerne der brukarane har AAP. Her er det sett ned eit eige prosjekt knytt til dette i Vestland. 
 
Det har vært ei auke i sjukefråværet for medarbeidarar i einingane i NAV Vestland. Målsetnaden er eit 
sjukefråvær på under 6 %, men nå ligg dette på over 10 %. 
 
Han orienterte også om dette: 

«NTNU og Arbeids- og velferdsdirektoratet har inngått et forskningssamarbeid med tittelen «Organisering og læring». Innenfor dette programmet 
holder NTNU og NAV Vestland nå på å søke om forskningsmidler (frist for å søke er 15. februar).  
Hovedtemaene som vil bli belyst er: 

• Kunnskap om hvordan vi bedre kan samarbeide med andre i tjenesteleveransen vår  
• Hvordan vi kan sikrer læring utover piloter og lokale forbedringsinitiativer 
• Aksjonsforskning der vi sammen med forskerne direkte vil videreutvikle det forbedringsarbeidet som alt er i gang i fylket 

Om vi får forskningsmidler vil det være aktuelt å invitere brukere inn i forskingsarbeidet. Dette er foreløpig på planstadiet og vil bli nærmere 
konkretisert om vi får forskningsmidler.      
Vi ønsket imidlertid allerede nå å informere dere om den pågående søknaden.» 

 
NAV Vestland har fått godkjend ei videostrategi der felles informasjon til brukargrupper kan delast. Dette 
er ein del av innovasjons- og utviklingsstrategien for å gi betre tenester og å frigjere tid og ressursar til å 
prioritere dei gruppene som særskilt treng oppfølging.  
Ulike informasjonsfilmar ligg tilgjengeleg på nav.no på ulike språk som gi informasjon om dei ulike 
fagområda til NAV.  
I ordskiftet rundt dette kom det også fram at det bør vera eit samarbeid med til dømes 
tenestetorg/innbyggarservice i kommunane, biblioteka og andre for å legge til rette for at brukarar som 
treng det kan få hjelp til å sjå desse informasjonsfilmane eller få tilgang til anna informasjon dei treng.  

3/23 Sosiale tenester i NAV; Kva rolle 
har NAV i ei dyrtid 
Innleiing og dialog 

Marith Hildal, kommunal leiar NAV Årstad, Bergen kommune 
 
Det visast til vedlagde presentasjon som er råme for dialogen rundt temaet.   
Det er mange brukarar med utfordringar knytt til somatikk, rus og psykiatri og som treng oppfølging på 
ulike område, særskilt knytt til bustader. I Bergen er det opp mot 400 bustadlause. Presset elles i 
bustadmarknaden er stort, og det er også vanskeleg å få bygge nye bustader for denne målgruppa.  
 
Ho orienterte også om at det er kome ny rettleiar for økonomisk sosialhjelp. Denne gir nokre nye føringar 
knytt til mellom anna: 

- Tilgjengelege tenester 
- Tillitsbasert; Meir fleksibel livsopphaldssats 
- Ved kortvarige behov, mindre kartlegging og ikkje så strenge krav til å selje eigedeler.  
- Barnefamiliar; Rask og prioritert kartlegging av rammene rundt barna. Derunder fritidsaktivitetar 



 
 
 
 
 

– her må NAV kjenne bumiljøet og kva som er norma lokalt, noko som gjer at likehandsaming ofte 
i praksis blir ei forskjellshandsaming for betre å «normalisera» fritidstilboda for dei aktuelle barna. 

- Gjeld: Vurderer om NAV skal dekke opparbeidd gjeld som er nytta til livsopphald og som er 
oppstått i den seinare tid.  

- Likebehandling vil alltid vera å sjå individet og ta utgangspunktet i det.  
 
I dialogen rundt dette blei det kommentert at den nye rettleiaren kan føre til fleire mediefokuserte historier 
om ulikebehandling og urettferdigheit og oppleving av forskjellsbehandling. Elles var det positiv respons frå 
representantane i utvalet om den nye rettleiaren for økonomisk sosialhjelp.  
I høve barneperspektivet blei det peika på at det for dei barna som har foreldre som ikkje bur saman, så 
må desse få vurdert sine behov i samværet med båe foreldre. 
 
Rettleiaren fører til at utbetalingane vil kunne auke, og det er ei uttalt politisk aksept for at dette kan skje.  
 
Den kommunale delen i partnarskapen som er ansvarleg for NAV-kontora er underlagt lokale politiske 
føringar. Desse kan endrast raskt, og det kan vera krevjande for lokalkontora å forhalda seg til desse 
kjappe skifta i prioriteringar og retning. Dette kan i nokre høve vera bra, men det kan også skape 
upåreknelege føresetnader for brukarane og i nokre høve kan resultatet kunne opplevast som urettferdige.   
 
NAV har eit omdømmeproblem – Korleis kan vi endre det? 
Hildal tok utgangspunkt i desse spørsmåla 

- Tør innbyggere ta kontakt med NAV? 
- Er ansatte stolte av å jobbe i NAV?  
- Hvordan bør media omtale NAV? 
- Krever NAV for mye av sosialhjelpssøkere? 
- Hvordan er det å ta kontakt med NAV? Telefon, publikumsmottak, andre løsninger.  

 
I ordskiftet kom det fram at NAV sitt omdøme verkar inn på mange variablar, derunder kor attraktiv NAV 
er som arbeidsplass, og korleis brukarane sine forventningar til NAV og møtet med NAV blir skapt. NAV har 
både ei vaktarrolle, eit forvaltningsansvar men også eit ansvar for å rettleie og bistå basert på gjensidig 
tillit. Det er derfor særs viktig at NAV har ei proaktiv rolle i møte med media, og gjerne er i forkant. Av 
denne grunn har NAV Vestland jamlege kontaktmøte med dei lokale og regionale media.  
Det blei elles gjort eit poeng av at aukande sjukefråvær blant medarbeidarane i NAV skjer samstundes som 
det er eit budsjettnedtrekk. Dette kan gjere det vanskelegare for NAV å levere tenestene som er forventa. 
På den andre sida vil satsinga på digitale løysingar frigjere tid for medarbeidarar til å følgje opp dei 
brukarane som treng det mest.  
Det blei også ei ordveksling i utvalet knytt til kva det vil si å vera ein «verdig fattig». Kva er lov å gjere når 
ein er «fattig»? Er det til dømes ok gå på kafé? Det er ei slags moralisme i opinionen rundt dette. Det 
einaste som kan hjelpe mot stigma og moralisme er offentlege debattar. Eit døme på dette  var at 
Ukrainske flyktningar fekk gratis bussreiser i Vestland fylke, mens andre flyktningar måtte betale for reisa. 
Etter eit offentleg ordskifte fekk ordninga gjelde for alle flyktningar.  

4/23 Korleis skape forståing i 
brukarorganisasjonane om 
brukarutvalet og rolla til 
brukarutvalet.  Kva kan 

Anders Nordanger leia dialogen. 
 
Det var att lite tid til denne posten på programmet, og det var semje om at temaet skulle takast opp i eit 
seinare møte. Men i perspektivet knytt til gjennomgangen til Marith Hildal, blei det peika på at 



 
 
 
 
 

organisasjonane nytte 
brukarutvalet til? 
 
Dialog 

brukarutvalet også har ei rolle i høve den kommunale delen av partnarskapet. Brukarmedverknad og rolle 
og forventning til eit strategisk brukarutval framstår som mindre tydeleg når det gjeld den kommunale enn  
den statlege tenestelina 

5/23 Avslutting og oppsummering Representantane for brukarorganisasjonane hadde eit formøte før møte i brukarutvalet. Her kom mellom 
anna dette opp: 

- Kva effekt får innspela frå brukarutvalet? Er det døme på at brukarutvalet har hatt ei reell 
påverknad som har gitt endringar? Brukarutvalet bør ikkje berre vera eit innspelsorgan, men også 
helst gi påverknad for å kunne betre og endre tenestene i NAV. Viss brukarutvalet sine innspel 
ikkje fører til endring, kan dette kanskje skuldast korleis problemstillingane blir formulert og 
kommunisert. Utvalet ønsker ei tilbakemelding om suksesshistorier basert på innspel frå 
brukarutvalet 

NAV Vestland vil undersøke nærare status på dette. 

Knytt til dette blei det i møtet peika på desse heilt konkrete effektane:  

- I digitale møte, i chat og i telefonsamtalar lager NAV sin rettleiar eit notat/referat frå 
samtala. Denne blir liggande i saka som eit saksdokument. Det kom eit innspel om at 
desse notata/referata bør kunne godkjennast av brukar. Kanskje med bank-id. Bente 
Brathagen vil ta med seg dette innspelet for å vurdere om, og korleis dette praktisk kan 
gjennomførast. 

- Nina Sevaldsen peiker på at ho og organisasjonen ho representerer er nøgd med 
tilbakemelding med hjelpemiddelsentralen og den prosessen som HMS gjennomgår nå. 
Dette er eit resultat av at saken er tatt opp i utvalet og dette vil ho melde tilbake til si 
organisasjon.  

Benedict Ernest Peter utfordra brukarutvalet på å få dialog med NAV-tenestene sine viktigaste 
premissleverandørar: Politikarane. Kanskje kan Marte Mjøs Persen inviterast til eit møte? 

Neste møte blir den 19/4-23 kl.: 12:15 i NAV Fylkeskontor Vestland sine lokale i C. Sundtsgate 29. 

Redaksjonsrådet vil ha møte ca. 3 veker før, og det er fint om organisasjonane kan melde inn saker til 
redaksjonsrådet før dette.  

Anders Nordanger avslutta møtet og takka for deltakinga.  

 

 



 Møteinnkalling 

 

Møteinnkalling til medlemmene i NAV Vestland sitt fylkesbrukarutval: 

Innkalling ei halv time før møtet for uformell dialog  

Møtestad: C Sundtsgt 29, 2. etg, Møterom 214 og 215.  

Ved tidleg ankomst, ring Lars på tlf.: 900 15 452 

Det er mogleg å delta i møtet digitalt, viss det ikkje er mogleg å møte fysisk.  

Varamedlem kan være tilhøyrar i møtet. Nytt denne lenka for å delta digitalt:  

Klikk her for å bli med i møtet  

 

Medlemmene i Brukarutvalet har formøte kl. 11:45 – 12:15 

Tid: torsdag 9/2-23 kl. 12:15 

 

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

 Medlem i redaksjonsrådet 
FFO Vestland – Marita Aarvik 
FFO Vestland – Nina Sevaldsen 
FFO Vestland – Åslaug Kalstad  
Kreftforeningen – Nils Haugland  

 Medlem i redaksjonsrådet 
SAFO Sørvest– Ingeleiv Haugen 
SAFO Nordvest - Anne Pia Nygård 
Vestland Innvandrerråd – Inger Paulsen 
proLARnett Norge – Alice Stensland 
F2F Hordaland – Warren S. Eversley  
LO Vestland - Anders Nordanger 

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

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

 sekretær for brukarutvalet og redaksjonsrådet 
 
NAV Kontaksenter Vestland:    Bente Brathagen  
NAV Ytelseslinja:     Anneliise Flodsand/Kåre Gert Monsen 
NAV Hjelpemiddelsentral Vestland:   Frode Hovland 

 

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 6/2-2023.  

Sidan møtet er delvis digitalt blir det den denne gongen ikkje lagt opp til felles lunsj, men 
det vil vera tilgjengeleg enkel møtemat i møtelokalet for dei som deltar i det fysiske 
møtet.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZkNmZhMWYtZjJjYy00N2U5LTg4NmEtZjI1YmMzYjczMTI3%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


 

 

 

 

 

Saksnr. Sak Ansvarleg Tidsrom 

Uformell del;  

Medlemmene i utvalet møtest for koordinering/uformell dialog. 

Klikk her for å bli med i møtet  

Representantane 
frå organisasjonane 

11:45 – 12:15 

1/23 Godkjenning av innkalling og referat  V/ Leiar Anders 
Nordanger 

12:15 – 12:30 

2/23 Kort orientering om status frå NAV Einingar i NAV Bente Brathagen 
NAV Kontaktsenter 

5 min 

Frode Hovland NAV 
Hjelpemiddelsentral 

5 min 

Anneliise Floodsand 
NAV Ytelseslinja 

5 min 

Frode Storvik NAV 
Fylkeskontor  

5 min 

12:30 – 12:50 

3/23 Sosiale tenester i NAV; Kva rolle har NAV i ei dyrtid 

Innleiing og dialog 

Marith Hildal, 
Kommunal Leiar 
NAV Årstad, Bergen 
kommune 

12:50 – 13:50 

 Pause  13:50 – 14:00 

4/23 Korleis skape forståing i brukarorganisasjonane om 
brukarutvalet og rolla til brukarutvalet.  Kva kan 
organisasjonane nytte brukarutvalet til? 

- Dialog  

 14:00 – 15:00 

5/23 Avslutting og oppsummering Anders Nordanger 15:00 - 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZkNmZhMWYtZjJjYy00N2U5LTg4NmEtZjI1YmMzYjczMTI3%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


NAV sin rolle i en dyr tid

09.02.2023



// NAV

Mitt utgangspunkt

• Ansatt i NAV i Bergen siden 2009 – jobbet med økonomisk 
sosialhjelp, rusoppfølging, booppfølging, ungdom. 

• Nå: kommunal enhetsleder ved NAV Årstad.



// NAV

Trender – det er dyrere å leve

• De siste årene har Bergen sett en nedgang i mottakere av 
økonomisk sosialhjelp – endring i løpet av 2022.

• Høyere strømpriser, høyere husleie, høyere matvarepriser
• Arbeidsledigheten er rekordlav – kravet til kompetanse er høyt. 
• Personer i full jobb kan ha rett på økonomisk sosialhjelp – lønn 

strekker ikke til. 
• Færre er innlagt i institusjon – somatikk, psykiatri, rusomsorg.



// NAV

Ny veileder – en ny tid? 

• Tilgjengelige tjenester
• Tillitbasert – vi skal kreve mindre dokumentasjon – ha en mer 

fleksibel livsoppholdssats. 
• Ved kortvarige behov: mindre kartlegging. Færre krav om å 

selge eiendeler.
• Barnefamilier

- Aktiviteter - kartlegging
• Gjeld – må vurdere om vi skal dekke opparbeidet gjeld som er 

brukt til å sørge for livsoppholdsformål
• Likebehandling?



// NAV

Politiske føringer lokalt

• Lokale politiske føringer kan gjøre store forskjeller – og kan 
endres raskt. Krever mye av lokalkontorene.

• Barnefamilier i Bergen – stønad høynet.
• Opptrappingsplan økonomisk sosialhjelp – høyere sum i 

Bergen, men rommer en god del.



// NAV

NAV har et omdømmeproblem – hvordan kan vi endre 
det? 

- Tør innbyggere ta kontakt med NAV?
- Er ansatte stolte av å jobbe i NAV? 
- Hvordan bør media omtale NAV?
- Krever NAV for mye av sosialhjelpssøkere?
- Hvordan er det å ta kontakt med NAV? Telefon, 

publikumsmottak, andre løsninger. 



// NAV

Råd til personer som kan trenge hjelp fra NAV

• Er du usikker eller kvier du deg for å oppsøke et NAV-kontor? 
Du kan få mye god hjelp fra NAV Kontaktsenter på telefon.

• Vi har taushetsplikt
• Gjeld? Vi kan gi økonomisk veiledning
• Ikke vent for lenge – vi er her for deg! 
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Utkast til mandat og retningsliner for  
brukarutval NAV Vestland 

19.03.2019 
 
Bestemmingar om brukarmedverknad i NAV er nedfelt i § 6 i Lov om Arbeids- og 
velferdsforvaltninga: ”Arbeids- og velferdsetaten skal sørgje for at representantar for 
brukarane får muligheit til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og 
evaluering av etatens tenester.” 
 
Brukarutvalet er eit rådgivande organ som skal medverke til forbetring og kvalitetsutvikling 
av tenestene i NAV på systemnivå. Brukarutvalet skal sikre at brukarane sine erfaringar med 
NAV sine tenester blir teke omsyn til i utvikling av verksemda. 
 
 
Brukarutvalet si rolle er å vere: 

• Eit rådgivande organ for NAV Vestland i saker som vedkjem tenestetilbodet til 
brukarane. 

• Eit samarbeidsforum mellom NAV Vestland og brukarorganisasjonane. 
 
 
Brukarutvalet sitt formål er å: 

• Arbeide for gode og likeverdige tenester til NAV Vestland sine brukarar uavhengig av 
alder, kjønn, bustad, etnisk opphav, sosial status og funksjonsevne. 

• Bidra konstruktivt og reelt til at brukarmedverknad blir innarbeidd som arbeidsform i 
NAV Vestland både på individ- og systemnivå. 

 
 
Brukarutvalet sine oppgåver er å: 

• Bidra i NAV Vestland sitt mål- og strategiarbeid, budsjett og omstillingsprosessar.  
• Bidra til utvikling og evaluering av brukarundersøkingar.  
• Gå igjennom årsrapporten for serviceklager for å komme med forslag til aktuelle 

tiltak.  
• Utvikle retningsliner for brukarmedverknad i prosjekt og utviklingsarbeid i NAV 

Vestland.  
• Arbeide for god kontakt mellom brukarutvalet i NAV fylke og andre brukarutval i 

NAV Vestland. 
• Bidra til at brukarar/brukarorganisasjonar gir innspel til verkemiddelbruken i NAV 

Vestland for å støtte intensjonen om muligheit til arbeid og aktivitet. 
• Representantar frå brukarutvalet skal delta på erfaringssamlingar i regi av direktoratet 



 
 
 
 
 

• Vurdere ulike metodar for brukarmedverknad for å sjå om dei kan implementerast for 
å oppnå reell brukarmedverknad i NAV kontora/regionane.  

• Medverke til etablering av brukarutval på regionnivå i dei 9 regionane. 
• Evaluere utvalet sitt arbeid annan kvart år. 

 
 

 NAV fylkeskontor Vestland sine oppgåver er å:  
• Arrangere erfaringssamlingar for brukarutvala i sitt fylke, annan kvart år. 
• Påverke at direktoratet koordinerer samarbeid og kommunikasjon mellom dei 

fylkesvise brukarutvala og brukarutvala i andre styringsliner i NAV. 
 
 
Samansetning av brukarutvalet 
Brukarorganisasjonane blir invitert til å foreslå medlemmar og varamedlemmar, frå sine 
respektive organisasjonar. Dei som blir føreslegne må ha nødvendig mandat frå eigen 
organisasjon, slik at saker som blir fremma og problemstillingar som blir diskutert i NAV 
fylkeskontor Vestland sitt brukarutval, er godt forankra. 
 
Utvalet sine medlemmar og varamedlemmar skal veljast på bakgrunn av erfaringar, 
kompetanse, verv og organisasjonstilknyting.  
 
Organisasjonane skal jobbe med å få representantar frå sine ungdomsorganisasjonar inn i 
brukarutvalet. I tillegg er det eit mål å finne løysningar for å få representantar for 
underrepresenterte grupper, som korttids- og deltidstilsette og permitterte, inn i utvalet.  
 
Representantar frå fylkesleiinga deltek i brukarutvalet ut frå dei saker som skal behandlast i 
utvalet.  
 
 
Leiing av brukarutvalet 
Leiar av brukarutvalet skal veljast årleg. 
Leiar av brukarutvalet skal i utgangspunktet vere ein representant frå ein av 
brukarorganisasjonane som er representert i utvalet. Det er brukarutvalet sjølv som avgjer frå 
periode til periode kven som skal vere leiar. Funksjonstida for leiar er satt til eit år med 
muligheit til forlenging i eit år til (til saman to år).  
 
Leiar for brukarutvalet skal leie møta og godkjenne forslag til agenda i samråd med  
redaksjonsrådet/arbeidsutvalet. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Arbeidsform 
• NAV fylkeskontor Vestland og brukarrepresentantane har eit likeverdig ansvar for å 

melde inn saker til rådsmøtene. Redaksjonsrådet som er samansett av 2 
brukarrepresentantar frå brukarutvalet og 2 representantar frå NAV fylkeskontor 
Vestland, utarbeider sakliste. 

• Brukarutvalet skal involverast tidlig i prosessar/prosjekt for å sikre at det blir reell 
brukarmedverknad i aktuelle prosjekt. 

• NAV fylkeskontor Vestland har ansvar for sekretariatsfunksjonen.  
• NAV fylkeskontor Vestland må sørgje for å ha tilgjengeleg ein kontaktperson 

brukarrepresentantane kan vende seg til ved spørsmål og innspel til sakslista. 
• Utvalet har møter minimum fire gongar pr. år, eller oftare ved behov. 
• Saker som blir lagt fram for brukarutvalet før dei er offentlig tilgjengelege, skal 

behandlast med fortrulegheit. Kravet om fortrulegheit vil bli presisert når dette er 
naudsynt. 

• Dagsorden og godkjent referat skal leggast ut på nav.no. 
• Lokale som skal brukast til møta skal ha universell utforming 
• Sakspapira skal sendast ut 10 kalenderdagar før møta. 

 
 
Funksjonstid 
Representantar i utvalet kan oppnamnas for fleire periodar, men ikkje samanhengande i meir 
enn 2 periodar. Ved oppnemning av nytt brukarutval, skal det takast omsyn til både 
kontinuitet og fornying av brukarutvalet. 
 
 
Opplæring 
Det skal arrangerast årleg opplæring av brukarrepresentantane. Opplæringa skal planleggast 
og gjennomførast i samarbeid mellom NAV og brukarorganisasjonane. NAV har ansvar for å 
gje brukarrepresentantane nødvendig kunnskap om NAV slik at representantane til ei kvar tid 
har den kunnskapen som er naudsynt for å kunne utøve oppgåva dei har teke på seg på en god 
måte. NAV og brukarorganisasjonane skal samarbeide om opplæringa som skal ta føre seg 
NAV sine oppgåver, ansvar og kva forventningar brukarane kan ha til NAV.  
Organisasjonane må sikre at eigne brukarrepresentantar får opplæring i å vere 
brukarrepresentant og kva det betyr å jobbe i eit brukarutval på systemnivå. Slik skal 
representantane vere godt førebudde til å representere sin organisasjon i brukarutvalsmøta. 
 
 
Godtgjersle 
Brukarrepresentantane får kompensasjon for deltaking i møtene i brukarutvalet; tapt 
arbeidsforteneste, reise og møtegodtgjersle. Kompensasjonen blir gitt etter reglane i Statens 
personalhandbok. 



på system- og tjenestenivå 
 

Strategi for brukermedvirkning i NAV 



Brukermedvirkning på  
Individ- system- og tjenestenivå  
Brukermedvirkning er et mangfoldig begrep, med en rekke ulike definisjoner. I stortingsmelding nr.34 (1996-199), kapittel 7.3.8 
defineres brukermedvirkning slik:  

«Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og 
utforming av tjenestetilbud».  

Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre nivåer, henholdsvis individ-, tjeneste- og systemnivå. Strategien gjelder for 
tjeneste- og systemnivå. 

  

«Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på sitt individuelle støtte- 
eller behandlingstilbud. Det betyr at den enkelte skal påvirke forhold som gjelder seg selv og egne behov.   

  

Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra 
tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.     

  

Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak 
og tjenester som har allmenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.» 

     (Britt Sandvin Olsson, Andrè Vågan, 2016) 

 



Bedre brukermøter 

Strategi for brukermedvirkning er et 
verktøy for å oppnå målene i ny 
virksomhetsstrategi 
Ett av hovedmålene der er bedre 
brukermøter 
 
Delmål er:  

Brukerdrevet utvikling 
Åpen og samhandlende 



Bedre brukermøter 

Bedre tjenester 

Gode arenaer 

God kompetanse 



• For NAV 
• For brukermedvirkere 
• Om medvirkning og fasilitering 

• Videreutvikle eksisterende arenaer 
• Videreutvikle og tydeliggjøre 

brukerutvalgets rolle og funksjon 
• Sikre bredde og god representasjon  

• Økt kunnskap om brukerens behov 
• Brukerdrevet tjenesteutvikling og 

samskaping 
• Skape en kultur for medvirkning og utvikling Gode arenaer 

Bedre tjenester 

God kompetanse 



God kompetanse 

For NAV 
• Ansatte i NAV har god kompetanse om medvirkning, og hvilke muligheter som ligger i god brukermedvirkning 

 

For brukermedvirkere 
• Brukermedvirkere får god kompetanse om NAV og medvirkning i NAV 

 

Om medvirkning og fasilitering 
• NAV fortsetter å øke sin kompetanse om medvirkning, og legge til rette for at man har gode metoder og verktøy 

for samarbeid og samskaping 

 



Gode arenaer 

Videreutvikle eksisterende og nye arenaer 
• God brukermedvirkning er et ledelsesansvar, og det legges til rette for god samhandling mellom NAV og 

brukermedvirkere 

• Man unytter de mulighetene som ligger i digital samhandling mellom brukerutvalg, brukermedvirkere og NAV 
 

Videreutvikle og tydeliggjøre brukerutvalgets rolle og funksjon 
• Brukerutvalgenes rolle og funksjon tydeliggjøres, og det er forutsigbare rammer for medvirkningsarbeidet 

• God kommunikasjon mellom de ulike nivåene av brukerutvalg, og brukerutvalgene kan ta opp saker på tvers 
av styringslinjer 

 

Sikre bredde og god representasjon 
• Bredden av brukermedvirkere i brukerutvalg og andre former for medvirkning, reflekterer de utfordringene NAV 

står ovenfor  

• Ung medvirkning er et satsingsområde 

 



Bedre tjenester 

Økt kunnskap om brukernes behov 
• Kunnskap om brukerens behov kartlegges i samarbeid med brukere. 

 

Brukerdrevet tjenesteutvikling og samskaping 
• Tjenester utvikles på en systematisk måte sammen med brukererepresentanter og brukermedvirkere, og man 

skaper nye løsninger sammen 

 

Kultur for medvirkning og utvikling 
• NAV har en kultur for medvirkning, og medvirkning er en viktig del av en lærende og fremtidsrettet 

organisasjon  

 



Fra strategi til handling 
 

Hvordan skal vi gjøre det 



God kompetanse 

Ansatte i NAV har god kompetanse om medvirkning, og hvilke muligheter som ligger i 
god brukermedvirkning 

 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Obligatorisk opplæring i brukermedvirkning– for alle medarbeidere 

• Opplæring om brukermedvirkning inn i nyansatt- og lederutviklingsprogram 

• Brukerrepresentantene bidrar med opplæring i hva utvalgene jobber med i nyansatt- og lederutviklingsprogram  

• Det settes av tid til informasjon fra brukerutvalgene på leder- og medarbeidersamlinger 

• Det utpekes nøkkelpersoner ved NAV-kontoret som gis særskilt opplæring og kompetanse på hvordan brukermedvirkning og 
samskaping skal skje. NAV ansatte som har brukermedvirkning som ansvar, må ha et klart mandat og oppgaver 

 



God kompetanse 

Brukermedvirkere får god kompetanse om NAV og medvirkning i NAV 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Obligatorisk opplæring for brukerrepresentanter, sammen med NAV-ansatte i brukerutvalgene 

• Opplæringen og opplæringsmateriellet bør være likt uavhengig av hvor du hører til i landet, og NAV har det overordnede ansvaret for 
gjennomføring av opplæring 

• Brukermedvirkere på andre arenaer enn i brukerutvalgene mottar nødvendig informasjon for å kunne medvirke, og det skal klart 
kommuniseres hva resultatene skal brukes til 

• God kontinuitet hos representantene i utvalgene, og det sørges for kompetanseoverføring ved utskiftning 

 



God kompetanse 

NAV fortsetter å øke sin kompetanse om medvirkning, og legge til rette for at man har 
gode metoder og verktøy for samarbeid og samskaping 

 
Hvordan skal vi få til dette: 

• NAV må utvikle kunnskap og metodikk knyttet til brukerdrevet tjenesteutvikling 

• Direktoratet bør opprette et sekretariat/ressursgruppe eller liknende, som er ansvarlig for implementering av strategi for 
brukermedvirkning og opplæring 

• Det opprettes en E-læringsportal for innføring i brukermedvirkning for brukere og ansatte 



Gode arenaer 

God brukermedvirkning er et ledelsesansvar, og det legges til rette for god samhandling 
mellom NAV og brukermedvirkere både i brukerutvalgene og i alle andre fora for 
brukermedvirkning 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Tydeliggjøre at god brukermedvirkning er et lederansvar lokalt, regionalt og sentralt i alle styringslinjer. 

• Leder av NAV kontor, fylkesdirektør og direktør er ansvarlig for å utpeke sine brukerutvalg 

• Minst en gang i året møter leder av lokal- og fylkesbrukerutvalg på ledermøter, og leder av sentralt brukerutvalg møter på direktørmøter. 

• Faste halvårlige møter mellom utvalgsleder og direktør/NAV leder, for å diskutere mål og status for brukermedvirkning i 
virksomhetsområdet  

• Brukerutvalgene møtes jevnlig, minst fire ganger i året 



Gode arenaer 

Mulighetene som ligger i digital samhandling mellom brukerutvalg, brukermedvirkere og 
NAV utnyttes 

 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Brukerutvalgene får en bedre digital arena for å dele informasjon mellom seg og med NAV 

• Brukerutvalgene har lett tilgjengelige, tilrettelagte og lettleste sider på nav.no  

• Brukermedvirkning står sentralt i utvikling av digitale tjenester, og man må tilrettelegge for god og tilpasset medvirkning i 
systemutviklingsarbeidet 



Gode arenaer 

Brukerutvalgenes rolle og funksjon tydeliggjøres, og det er forutsigbare rammer for 
medvirkningsarbeidet 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Det utvikles en veiviser for utvalgsarbeid, hvor man avklarer praktiske spørsmål, hvilke type saker man tar opp, et årshjul for 
utvalgsarbeidet og lignende 

• Det legges vekt på å styrke lokale utvalg 

• Mandatet for brukerutvalgene revideres, slik at roller, forventninger og handlingsrom er avklart begge veier på alle nivåer.  

• Brukerutvalgene synliggjøres som et rådgivende organ i organisasjonskartet til NAV   



Gode arenaer 

God kommunikasjon mellom de ulike nivåene av brukerutvalg, og brukerutvalgene kan ta 
opp saker på tvers av styringslinjer 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Alle linjer er representert i sentralt brukerutvalg (SBU) og i fylkesutvalgene 

• Brukerutvalgene på fylkesnivå dekker et samlet NAV, KS representerer partnerskapet sammen med NAV i fylkene og i SBU 

• Det skal være brukerutvalg på alle kontor og enheter, enten som eget utvalg eller i samarbeid med andre kontor og enheter 

• Sentralt, fylkes- og lokale brukerutvalg må samarbeide med god informasjons- og saksflyt mellom nivåene. Det legges til rette for at 
brukerutvalg på fylkes- og lokalt nivå blir konsultert i saker som angår dem 

• Sentralt brukerutvalg har ansvaret for kontakt med fylkesutvalgene. Tilsvarende har fylkesutvalgene et ansvar overfor de lokale 
utvalgene 

• Systemet med egne brukerutvalg på hjelpemiddelområdet videreføres 

  



Gode arenaer 

Bredden av brukermedvirkere i brukerutvalg og andre former for medvirkning, reflekterer 
de utfordringene NAV står ovenfor  
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Representasjonen i utvalgene må reflektere de utfordringene NAV står ovenfor, dette kan være ulikt på nasjonalt, fylke og lokalt nivå og i 
ulike enheter 

• Brukerutvalgene skal i hovedsak bestå av brukerrepresentanter fra paraply- og/eller landsdekkende brukerorganisasjoner. Samtidig må 
det sikres at utvalgene ivaretar bredden av brukere i NAV, det åpnes derfor for brukermedvirkere som ikke er organisert. 

• For å ivareta bredden må man jobbe i en kombinasjon av brukerutvalg og andre metoder for å hente inn brukerkompetanse, som 
ekspertgrupper, brukerpanel, digitale løsninger, fokusgrupper eller andre fasiliterte møter og arenaer rettet mot spesifikke grupper eller 
problemstillinger. Dette arbeidet må forankres i brukerutvalgene 

• Ung medvirkning og samskaping er et satsingsområde i NAV, både på systemnivå og i tjenesteutvikling. Det bør opprettes ungdomsråd i 
hvert fylke, og ungdom må i større grad være representert i brukerutvalgene.  

• Alle arenaer hvor NAV samarbeider med brukermedvirkere må være universelt utformet, og man må tilrettelegge møtepunktene på en 
måte som bidrar til å bryte ned barrierer for deltagelse, slik at brukerkompetansen kommer best mulig til nytte 

  



Bedre tjenester 

Kunnskap om brukerens behov kartlegges i samarbeid med brukere 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Brukermedvirkere involveres i arbeidet både i forberedelser og evalueringer av brukerundersøkelser. 

• NAV henter kunnskap om brukernes behov fra serviceklager, og det utarbeides en anvendelig rapport som skal tas opp i 
brukerutvalgene. 

• Gode digitale løsninger for å få raske tilbakemeldinger om brukernes behov. 

• Brukere evaluerer tiltak de deltar på, og resultatene fra en slik undersøkelse tas opp i brukerutvalgene og inn i tjenesteutviklingsarbeidet. 

  



Bedre tjenester 

Tjenester utvikles på en systematisk måte sammen med brukere, og man skaper nye 
løsninger sammen 
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• Brukerdrevet tjenesteutvikling styrkes i alle linjer og kanaler. Det må være systematisk brukermedvirkning i tjenesteutviklingen 

• Brukerdrevet tjenesteutvikling og samskaping krever god fasilitering, og må skje sammen med brukere 

• Det må være klare retningslinjer for brukermedvirkning i prosjekter og utviklingsarbeid, som ivaretar etikk- og personvernhensyn 

• I brukerdrevet tjenesteutvikling og samskaping må man også legge vekt på å lytte til og få innspill fra NAV ansatte, og skape gode 
arenaer for samskaping mellom brukermedvirkere og ansatte i NAV 



Bedre tjenester 

En kultur for medvirkning i NAV, og medvirkning som en viktig del av en lærende og 
fremtidsrettet organisasjon  
 
Hvordan skal vi få til dette: 

• God medvirkning inngår som en systematisk del av NAVs arbeid som en lærende organisasjon 

• Økt bevissthet om et enklere, lettlest og brukertestet språk  

• Et åpent og samhandlende NAV - Åpenhet og samhandling må stå sentralt, informasjon må være tilgjengelig og transparent 

• Interessemotsetninger mellom brukere og NAV skal kunne kommuniseres trygt, tilbakemeldinger og dialog skal skje i åpenhet slik, at det 
trygt kan tas opp krevende temaer i brukerutvalgene 

• Det skal være tydelig kommunisert hva brukere kan forvente av NAV, og hva NAV kan forvente av brukere 

• Brukerutvalg og andre former for medvirkning må være en egen budsjettpost på alle nivå. Dette vil bidra til at brukermedvirkning blir en 
naturlig del av NAVs arbeidskultur 
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