
Hvordan gjøre NAV bedre for brukerne 
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Videreutvikle og 

formidle vår kunnskap 

om tilstanden på 

arbeids- og 

velferdsområdet 

Bidra aktivt til 

politikkutvikling og 

forenkling av regelverk  

Øke kunnskap om hva 

som virker 

Legge til rette for 

medvirkning og 

tydeliggjøre brukers 

eget ansvar 

Tilby flere tjenester via 

telefoni og nett 

Forsterke den 

systemrettede 

brukermedvirkningen 

Styrke ferdighetene i 

veiledning og 

samhandling med 

bruker 

Målrette kompetanse-

utvikling 

Løse forvaltnings-

oppgaver i robuste 

miljøer 

Følge felles og 

tydelige krav til  

kvalitet og like 

arbeidsprosesser 

Styrke den 

arbeidsrettede 

brukeroppfølgingen 

Ha fleksibel 

tiltaksportefølje og 

treffsikker bruk 

Tydeliggjøre roller og 

styrke samarbeidet 

med arbeidslivet, 

legene og skoleverket 

Styrke 

arbeidsmarkeds-

kompetanse 

Utøve tydelig ledelse 

og helhetlig styring 

Sammen styrke NAV 

som lærende 

organisasjon 

Utvikle nye IKT-

løsninger og sikre 

implementering 

Fortsette å øke 

effektivitet og utvikle 

evnen til endring 

Videreutvikle 

partnerskapet 

Kunnskapsrik 

samfunnsaktør 
Aktive brukere 

Pålitelig 

forvaltning 
Arbeid først 

Løsningsdyktig 

organisasjon 

 
NAVs virksomhetsstrategi 
Innsatsområder og hovedgrep 
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Utviklingsarbeid i NAV – skaper verdi for flere grupper 
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Vi er ikke ferdig! 

NAV ønsker å utvikle enda bedre 

brukeropplevelser, i tråd med 

ekspertutvalgets uttalelse 

 Flere digitale søknader og mer 

selvbetjening 

 Bedre dialogmuligheter – på flere 

saksområder 

 Gi brukerne mulighet til innsyn i egne 

saker på flere områder 

 Bedre oppfølging av brukerne som har 

spesielle behov 

 NAV tar initiativ til kontakt 

 Å besvare henvendelser enda raskere 

 Automatisering og informasjons-

utveksling med andre deler av 

forvaltningen – til glede for brukerne 
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Brukermedvirkning i NAV 

 Brukerutvalg 

 Brukertesting 

 Brukerundersøkelser 

 Brukerrepresentanter i prosjektplanlegging og pilotering 

 Rådsmøter 

 Søker nye muligheter for brukermedvirkning på systemnivå 
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Kommentarer til FAFOs funn 
Status for arbeidet med Sentralt brukerutvalg – ledelse, 

intensjon, rolle og mandat 

 Regjeringens ekspertgruppes delrapport fra 15.09.14 

foreslo at: «Det sentrale brukerutvalg bør ledes av en 

brukerrepresentant for å styrke brukermedvirkningen» 

 Arbeidsgruppe med representanter fra 

brukerorganisasjonene og Arbeids- og velferdsdirektoratet 

nedsatt for å se på: 
– Intensjonen med Sentralt brukerutvalg 

– Brukerutvalgets rolle og arbeidsform 

– Mandat 

– Ledelse 

 I tillegg har arbeidsgruppen sett på 
– Brukermedvirkning  

– Kommunikasjon 
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Representasjon i, og rekruttering til brukerutvalg 

 Bredere/riktigere representasjon fra NAVs brukergrupper 

 Alle fylker har brukerutvalg, vi må sikre at NAV-kontor har 

brukerutvalg 

 Kompetanseutvikling 

 Gjøre brukerutvalgene til en arena for likeverdig samarbeid 

om utviklingen av NAV 

 Arbeidslivets aktører bør i større grad innlemmes i 

brukerutvalgene 
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Arbeidsform og innhold 

 Bedre informasjonsflyt mellom brukerutvalgene på alle 

nivåer 

 Samarbeid mellom brukerutvalgsnivåene 

 Innspill til virksomhetsplanlegging 
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Bruker med virkning 

Vi skaper NAVs 

neste og beste 

praksis sammen 


