
                          
 

Avtale om strategisk samarbeid mellom NAV 

og Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo  
 

1. BAKGRUNN  
Denne strategiske samarbeidsavtalen mellom Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (heretter 
JURFAK) og NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet (heretter NAV) har som siktemål å utvikle og 
styrke juridisk forskning og utdanning innen områder hvor JURFAK har spesielle forutsetninger for å 
utvikle sterke, koordinerte fagmiljøer med relevans for NAV.   

Avtalen er forankret i NAVs virksomhetsstrategi og NAVs FoU-plan. Gjeldende virksomhetsstrategi og 
FoU-plan identifiserer «pålitelig forvaltning» som et av de strategiske satsingsområdene framover. 
FoU-planen beskriver hvordan forskning skal understøtte kunnskapsbasert praksis og utviklingsarbeid 
i NAV. NAV skal også anvende pålitelig kunnskap i sin rådgivning overfor politiske beslutningstakere, 
og fremme politikk- og regelverksforslag som er begrunnet i forskning og kunnskap. Strategiske 
samarbeidsavtaler med utvalgte universiteter og høyskoler er et av virkemidlene NAV har tatt i bruk 
for å styrke kunnskapsgrunnlaget på områder som er sentrale for NAV.   

JURFAK ønsker å bygge opp et sterkere fagmiljø på trygderettens område. Forskning og undervisning 
skal skje under akademisk frihet, men tett samarbeid med NAV er ønskelig for å sikre at både 
studietilbud og forskning er relevant for NAV og for samfunnet som helhet, samt for å etablere en 
bred faglig arena for samarbeid, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling.  
  

2. FORMÅL  
Samarbeidet mellom JURFAK og NAV bygger på en langsiktig strategi for å utvikle og styrke forskning, 
utdanning og kompetanse innenfor det trygderettslige området, både ved universitetet og i NAV. Et 
hovedformål med avtalen er å stimulere til å bygge opp et sterkere trygderettslig miljø ved 
JURFAK.  Selv om det i dag gis undervisning både som obligatorisk fag og i valgemner, er det få 
forskere som jobber på dette området. Avtalen har derfor flere formål.  

Det er et mål at satsingen på området over tid skal bidra til mer forskning, og også samarbeid inn mot 
miljøer som jobber med EØS-rett og internasjonal rett, digitalisering og klarspråk.  

Det er også et mål at JURFAK skal å styrke trygderettslige elementer i utdanningsløpet. Valgemner 
skal utvikles og eventuelt nye kan etableres. Det er et mål at det skal skrives flere masteroppgaver på 
de områdene avtalen omfatter. Det vil være aktuelt for NAV å samarbeide om etter- og 
videreutdanningsløp innenfor avtalens programområder.  

Det strategiske samarbeidet skal også bidra til mer systematisk utvikling av den juridiske 
kompetansen i NAV, for på denne måten å sikre en pålitelig forvaltning av velferdsordningene NAV 
har ansvar for. Det er også en målsetting å spre kunnskap fra forskningen som skjer på feltet til 
relevante fagmiljøer i NAV og andre offentlige myndigheter. Det skal derfor etableres en bred faglig 
arena for samarbeid, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling rundt trygderettslige spørsmål, 
der både utdanningsinstitusjoner, NAV og andre relevante aktører kan delta.   

Partene skal også jobbe for å få på plass en bedre finansiering av trygderett som forsknings- og 
utdanningsfelt. 



3. SAMARBEIDSOMRÅDER  

Samarbeidet organiseres gjennom programområder. De planlagte programområdene for denne 
avtalen (i ikke-prioritert rekkefølge) er:   

 Trygderett  

 Digital velferdsstat  

 Klart språk   

 EØS-rett og øvrige internasjonale forpliktelser på trygderettens område  

I og med at de samme fagpersonene og det samme miljøet vil være sentralt i alle 
programområdene, kan de ikke starte opp samtidig. Programområdene vil også i stor grad bygge på 
hverandre og overlappe. Behovet for en gradvis oppbygging av fagmiljøet gjør at programområdene 
settes i gang sekvensielt. Det første programområdet vil være Digital velferdsstat, der samarbeidet 
allerede er etablert. Ytterligere programområder kan komme til underveis.  

Innenfor hvert av de fire programområdene skal avtalepartene i fellesskap utarbeide en 
programplan som definerer retning og rammer for samarbeidet. Programplanen skal beskrive mål for 
samarbeidet innenfor programområdet, kunnskapsbehovene på feltet, hvordan samarbeidet i 
programområdet skal organiseres, hvilke grep som tas for å bygge opp kompetanse og forskningens 
påvirkning på feltet. Programmets aktiviteter må ha relevans for NAV og være av vitenskapelig 
interesse for universitetet.  

Det skal opprettes en programadministrasjon for hvert av områdene (se nedenfor).  

4. STYRING OG ORGANISERING AV SAMARBEIDSAVTALEN  
Styringsgruppe  
Det opprettes en styringsgruppe for avtalen som skal sørge for at målsetninger oppnås, at 
intensjoner og planer for samarbeidet gjennomføres, og at samarbeid og samhandling 
mellom JURFAK og NAV fungerer godt. Styringsgruppen bestemmer hvilke programområder som skal 
inngå i avtalen og hvor lenge de skal vare. Styringsgruppen møtes to ganger per år.  

Styringsgruppen består av:  

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør (NAV) 

Haakon Hertzberg, ass. kunnskapsdirektør (NAV) 

Eve Vangsnes Bergli, ytelsesdirektør (NAV) 

Ragnhild Hennum, dekan (JURFAK) 

Ingunn Ikdahl, professor (JURFAK) 

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis (JURFAK) 

Lederne for programområdene rapporterer til styringsgruppen, og kan inviteres til styringsgruppens 
møter.  

Programområdene  
Hvert programområde får en «eier» fra hver av institusjonene. Leder for programområdet er 
«eieren» fra JURFAK. Det opprettes en arbeidsgruppe for hvert av programområdene bestående 
av representanter fra JURFAK og NAV, samt eventuelt andre aktører det kan være naturlig å 
inkludere i et slikt samarbeid.  
 

Programområdenes eiere rapporterer årlig til styringsgruppen om gjennomførte aktiviteter, økonomi 
og videre planlegging.  
 



Samarbeidet innen programområdene skal evalueres med jevne mellomrom. Dette kan ta form av 
egenevaluering, men skal vurdere måloppnåelse, fremdrift, innhold og aktiviteter i 
programområdene m.m. 
 

5. ØVRIG SAMARBEID  

Større forsknings- eller utviklingsprosjekter som går ut over rammene for det økonomiske bidraget i 
denne avtalen, kan organiseres som egne prosjekter. Dersom NAV skal delta i slike prosjekter, avtales 
dette konkret for det enkelte prosjekt. For slike prosjekter bør det søkes finansiering blant annet 
innenfor Forskningsrådets programmer. 

  

6. NAVS ØKONOMISKE BIDRAG  
Miljøstøtte - såkornmidler  
For å oppnå målet om å styrke forskning, kunnskap og kompetanse på det trygderettslige området, 
vil NAV over en 10-års periode bidra med såkornmidler/miljøstøtte til JURFAK. At miljøstøtten 
strekker seg over en såpass lang periode, skyldes at det er behov for en planmessig oppbygging av et 
fagmiljø der det i dag er få personer med forskningskompetanse. Det er nødvendig å satse på 
rekruttering av studenter, vitenskapelige assistenter, stipendiater og postdoktorer, som kan utgjøre 

et sterkt fagmiljø for fremtiden. I oppbyggingsfasen kan det være hensiktsmessig å ansette fagfolk 

utenfor UiO med spisskompetanse i bi-stillinger/som gjesteforskere.   

Det gjennomsnittlige årlige bidraget fra NAV vil ligge på 3 millioner kroner, og disse midlene skal 
fordeles mellom administrasjon/koordinering av avtalen og mellom programområdene.  

Det forventes at det gjennom programperioden også søkes ekstern finansiering av forsknings- og 
utviklingsprosjekter, blant annet via Forskningsrådet. JURFAK vil, i likhet med andre 
forskningsmiljøer, kunne søke om FoU-midler fra NAV. Dette kan være aktuelt inn mot ny portefølje 
knyttet til det tematiske satsingsområdet i FoU-planen som er kalt «Pålitelig forvaltning».  

Andre aktuelle støtteordninger  
NAV vil bistå med fagpersoner inn i samarbeidet med JURFAK. Disse vil kunne delta inn i ulike 
aktiviteter i forbindelse med oppbyggingen av samarbeidet. Dette kan gjelde både forskning, 
utvikling av studietilbud, og etablering av faglige arenaer.  
 
NAV vil, så langt det er mulig, legge til rette for at FoU- og evalueringsprosjekter i regi av samarbeidet 
blir gjennomført. NAV kan også bistå med tilgang til aktuelle datasett fra NAVs registre.  
Andre former for støtte ut over denne avtalen kan for eksempel være støtte 
til doktorgradsstipendiat knyttet til satsingen, for eksempel gjennom Forskningsrådets ordning 
for Offentlig sektor ph.d.  

 
7. IKKE-EKSKLUSIVT SAMARBEID  
Partenes samarbeid er ikke-eksklusivt. Begge parter står derved fritt til å inngå samarbeid med 
enhver annen aktør om ethvert prosjekt.   
 

  

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR)  
Universitetet i Oslo er eier av immaterielle rettigheter som skapes av UiOs tilsatte i forbindelse med 
samarbeidet, med mindre noe annet er regulert i prosjektavtaler. Denne avtalen tilsikter ingen 
overføring av immaterielle rettigheter som er skapt av samarbeidspartene. Rettigheter 
til prosjektresultater tilfaller den part som har skapt dem i henhold til norsk rett. NAV har ikke krav 
på særskilt tilgang eller eksklusive rettigheter til prosjektresultater som skapes i prosjektet, men 



ettersom slike resultater tilsiktes publisert, jf. punkt 9 nedenfor, vil NAV få tilgang til disse på lik linje 
med andre.  
 

  

9. PUBLISERING AV RESULTATER  
Begge parter kan publisere forskningsresultater fra samarbeidet, innenfor de rammene som settes av 
taushetsplikt og forskningsetikk. 

  

10. EKSTERNE PARTNERE  
JURFAK kan fritt samarbeide med eksterne partnere i gjennomføringen av prosjektet ved å inngå 
avtaler med eksterne partnere. Styringsgruppen skal informeres om hvem som er nye eksterne 
partnere i prosjektet.  
 

  

11. ENDRINGER AV SAMARBEIDSAVTALEN  
Endringer i, eller tillegg til, samarbeidsavtalen skal tre i kraft når de er skriftlig inngått, og signert av 
samarbeidspartene.  
 

  

12. INTET PARTNERSKAP  
Denne samarbeidsavtalen etablerer ikke noe partnerskap, indre selskap, joint venture eller 
agentforhold mellom partene. Ingen av samarbeidspartene har myndighet til å inngå avtaler, avgi 
løfter, pådra forpliktelser eller bindinger på den andre samarbeidspartens vegne.  

 
  

13. TVISTELØSNING  
Konflikter skal søkes løst ved å involvere hver av avtalepartenes linjeledelse. Tvister søkes løst 
gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Ettersom det er tale om statlige organer, vil tvister 
avgjøres i linjeledelsen.  
 

  

14. AVTALENS VARIGHET  
Avtalen gjelder for 10 år fra inngåelse, dersom den ikke sies opp av en av partene. Ved oppsigelse er 
partene forpliktet til å fullføre alle inngåtte underavtaler og eventuelle andre avtalte tiltak innen de 
rammer som er avtalt for disse.  
 
 

15. UNDERTEGNING OG GODKJENNING  
  
Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav avtalepartene beholder hver sitt eksemplar.  
  
 
 
Oslo, 8. juni 2021  
 
 
 

 
Yngvar Åsholt  
Kunnskapsdirektør    Ragnhild Hennum 

Dekan ved Juridisk fakultet, UiO  
 


