
Mandat for offentlig utvalg – helhetlig gjennomgang av klage- og 

ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten 
 

Bakgrunn 

Det har de siste årene vært en relativt stor økning i antallet klagesaker på vedtak gjort i Arbeids- og 

velferdsetaten. Saksmengden på klagesaker er nær tredoblet i perioden 2007-2020. Dette har ført til 

økte saksbehandlingstider i behandlingen av klager i førsteinstansen (som forbereder klagesakene 

for Nav Klageinstans), i Nav Klageinstans og i Trygderetten. Det vil bli krevende å håndtere den 

sterke økningen i inngangen saker på sikt, selv med en eventuell budsjettmessig styrking av etatene. 

Lang saksbehandlingstid på dette området har store konsekvenser for brukerne. For en del sakstyper 

kan det gå opp mot tre år fra man søker om en ytelse til saken er endelig behandlet av Trygderetten. 

Det er i dag ingen siling av hvilke sakstyper som kan ankes inn til Trygderetten, og heller ingen krav 

til ankens verdi. Det medfører ingen kostnader for den enkelte knyttet til å klage til Nav Klageinstans 

eller å anke til Trygderetten. 

Det har også skjedd en dreining i typen saker de senere år med en sterk økning av saker som gjelder 

arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Dette har betydning for sakshåndteringen, blant annet 

gjennom økt behov for medisinsk kompetanse. For brukerne medfører dette lengre 

saksbehandlingstid. 

Det er ikke gjennomført noen helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet siden etableringen 

av Trygderetten (og Folketrygden) i 1966. Det har vært gjort en del endringer i både 

førstegangsbehandlingen og klagesaksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten, samt noen 

endringer for Trygderetten, men altså ingen samlet gjennomgang. 

Domstolkommisjonen foreslår at saker fra blant annet Trygderetten ikke lenger skal kunne bringes 

inn for lagmannsretten som førsteinstans, men til tingretten. En oppfølging av dette forslaget vil få 

betydning for Trygderettens rolle. Forvaltningslovutvalget peker på svakheter i organiseringen av 

Nav Klageinstans. Dette styrker  grunnlaget for å foreta en helhetlig gjennomgang av dette 

saksfeltet.  

Oppdrag 

Det kan være flere årsaker til at inngangen av klage- og ankesaker har økt. En årsak er at omfanget 

av saker øker. Andre årsaker kan være knyttet til mer strukturelle forhold, som organiseringen av 

saksgangen, kvalitet i saksbehandlingene, normtidskrav og organisatoriske forhold mer generelt. Å 

se på hvordan systemene er innrettet og om strukturene og insentivene er god, vil ligge til utvalget å 

utrede. 

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av hele klage- og ankesakskjeden i Arbeids- og 

velferdsetaten for alle sakstyper på statlig del, samt Trygderetten, og alle saksområder som sorterer 

under Trygderettens kompetanseområde. Gjennomgangen skal også inkludere de  ordinære 

domstolenes og  Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperiodens behandling av disse sakene. 

Klager på kommunale ytelser/tjenester holdes utenfor gjennomgangen. 



Utvalget skal: 

 vurdere mulige forbedringer innenfor dagens modell og organisering 

 vurdere alternative måter å organisere klage- og ankesystemet på 

 se på hvordan strukturelle forhold mer generelt påvirker inngangen av saker i klage- og 

ankesystemet og foreslå endringer som kan bi bedre strukturer 

 vurdere forslagene opp mot samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder vurdering av 

organisering, insentiver, gjennomføringsevne, ressursbruk og kvalitet 

I utvalgets arbeid skal flere hensyn vektes. Brukernes rettssikkerhet er et sentralt hensyn som skal 

ivaretas, sammen med blant annet gjennomføringsevne og effektiv ressursbruk. Utvalgets 

vurderinger må ses i lys av økt selvbetjening, økt grad av automatiserte saksbehandlingsprosesser og 

trender i samfunnet for øvrig. 

Utvalgets forslag skal utredes i samsvar med utredningsinstruksen. 

Utvalgets arbeid skal se hen til Domstolkommisjonens utredninger (NOU 2019: 17 og NOU 2020: 11), 

Forvaltningslovutvalget (NOU 2019: 5) og andre relevante utredninger, som for eksempel  

Rettshjelpsutvalget (NOU 2020: 5 Likhet for loven). 

Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk. Forslag om endringer i 

organisering og finansieringsmodell skal ivareta behovet for kostnadskontroll og etablering av 

kostnadseffektive løsninger. Utvalget skal vurdere de økonomiske og administrative og andre 

vesentlige konsekvenser av forslagene. Departementet kan supplere mandatet ved behov. 

Det skal etableres en referansegruppe for utvalgets arbeid, og utvalget vil få et eget sekretariat. 

Utvalget kan ved behov innhente faglig støtte og innspill fra blant andre ressurs- og 

kompetansemiljøer og berørte myndigheter. Utvalget kan også bestille nødvendige utredninger i den 

grad utvalget finner det nødvendig. 

Utvalget skal avgi sin rapport innen 15. desember 2022. 
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