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KONTEKSTANALYSE
Regjeringens økte satsing på privat velferd har svekket troverdigheten til velferdsstaten. Privati-
seringen sender signaler om større fokus på individet og mindre på fellesskap. Jo, velferdsstaten 
er et støtteapparat på individnivå, men fellesskapet er en forutsetning for at det skal fungere. For 
å styrke fellesskapsfølelsen har vi tatt grep. I en undersøkelse av 100000 tilfeldige borgere er det 
disse ordene som blir oftest nevnt når de har blitt bedt om å snakke fritt om ”Den ideelle velferds-
stat”: 

SIKKERHETSNETTSIKKERHETSNETT  

            Å BLI SETT Å BLI SETT   

TILGJENGELIGTILGJENGELIG        

LIKEVERDLIKEVERD
TRYGGHET

OMSORGOMSORG

RETTFERDIGHET

SKATTSKATT

MANGFOLDMANGFOLD
DUGNADHJELPENDE HÅND STØTTE

ARBEIDSLIV
OSSOSS

DEMOKRATI
TROVERDIGHET

TILLIT FRIHET
SAMMEN

VARME 

MOTIVERENDE

HJEMHJEM

MÅLSETNING
)RU�n�UHÁHNWHUH�GLVVH�YHUGLHQH�L�YnU�DUEHLG�KDU�GHW�Y UW�Q¡GYHQGLJ�n�JM¡UH�VW¡UUH�RJ�PLQGUH�
endringer i møte med borgerne.  Formidlingen av økt fokus på fellesskapet brer seg ut i visuelle 
endringer som skal synliggjøre velferdsstaten i hverdagen. Borgeren skal føle seg sett og hørt, 
RJ�LNNH�VRP�HQ�E\UGH��'HW�VNDO�Y UH�HQNHOW�n�In�NRQWDNW�PHG�YHOIHUGVVWDWHQ��IRUGL�YHOIHUGVVWDWHQ�
ÀQQHV�IRU�n�JM¡UH�OLYHW�WLO�ERUJHUQH�HQNOHUH��9HOIHUGVVWDWHQ�VNDO�Y UH�HW�VLNNHUKHWVQHWW��
STRATEGI    
For å øke bevisstheten om velferdsstaten i hverdagen har vi gjort store endringer i systemet. Det 
VRP�WLGOLJHUH�KDU�Y UW�HQNHOWVWnHQGH�HWDWHU��HU�Qn�DYGHOLQJHU�XQGHU�VDPPH�HWDW��(WDWHQH�KDU�EOLWW�
kategorisert for å forenkle borgerens møte med velferdsstaten. 
De følgende etater er: 

    Etat for hverdag

Etat for ventet endring

Etat for uventet endring
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)RU�DW�YHOIHUGVVWDWHQ�VNDO�RSSWUH�VRP�HW�IHOOHVVNDS�KDU�GHW�Y UW�Q¡GYHQGLJ�n�JM¡UH�QRHQ�YLVXHOOH�
endringer i takt med endringene i etatene. Hver etat har en farge som er hovedkjennetegnet til eta-
tens funksjon. Deretter har enhver etat sin egen logo som er underordnet velferdsstatens. Dette 
HU�IRU�DW�DYGHOLQJHQH�L�HWDWHQH�VNDO�Y UH�VWHUNH�DOHQH��VDPWLGLJ�VRP�GHW�VNDO�Y UH�W\GHOLJ�RP�DW�YL�
jobber sammen. 

$OOH�ERUJHUH�KDU�HQ�HJHQ�GHÀQLVMRQ�DY�KYHUGDJ� Ved, for eksempel, kroniske lidelser som ikke 
HU�PHGI¡GW��YLO�GHWWH�HWWHU�KYHUW�LQQOHPPHV�L�HWDW�IRU�KYHUGDJ��'HWWH�VNDO�IRUKnSHQWOLJYLV�Y UH�PHG�
på å sette en stopper for ”velferdsskammen”. En prototype av appen Min hverdag®  er nå ute hos 
en gruppe testbrukere for å teste om dette fungerer i praksis. 

Når det gjelder kommuner som allerede har en sterkt visuell identitet jobber vi med å slå sammen 
de aktuelle identitetene der det er relevant. Men her er det også viktig å ta hensyn til tjenester som 
foregår på kommunalt nivå og statlig nivå. 

KONKRETE VISUALISERINGER AV DEN NYE LØSNINGEN
• Overordnet logo for velferdsstaten
• Egne logoer til avdelingene i etatene 
• Appen og nettsiden Min hverdag®
• ny standard på infoskriv fra velferdsstaten
• Diverse identitetsskapende effekter for bruk av ansatte 
og borgere i velferdsstaten. 
• Muligheter for utendørs og innendørs skilting i bygg 
driftet av avdelinger i etatene i Velferdsstaten.
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#F57F71 #806574 #0B4B77

VELFERDENS FARGER

En ny dag Dypt vannHorisont
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DEN NYE LØSNINGEN™ 
Mål: minke kontaktpunkter mellom borger og velferdsstaten i situasjoner ved uventet endring for 
raskere restitusjon og tilbakevending til hverdagen. 
CASE: SYKDOM

HVERDAG
%RUJHUHQ�IRUKROGHU�VHJ�WLO�HWDW�IRU�KYHUGDJ�GHÀQHUW�HWWHU�ERUJHUHQV�EHKRY

SYKDOM

ANERKJENNELSE AV UVENTET ENDRING 
Handlekrav: ta kontakt med etaten for uventet endring og melde fra om sykdom. 

Etat for uventet endring setter opp møte med nødvendig helsetjeneste og tar kon-
takt med etat for hverdag og setter i gang nødvendige tiltak. Hensikt: borgeren 

skal slippe å forholde seg til mer enn én etat for å fokusere på helsen.   

HVERDAG 
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HVERDAG
%RUJHUHQ�IRUKROGHU�VHJ�WLO�HWDW�IRU�KYHUGDJ�GHÀQHUW�HWWHU�ERUJHUHQV�EHKRY

SYKDOM

ANERKJENNELSE AV UVENTET ENDRING 
Handlekrav: ta kontakt med etaten for uventet endring og melde fra om sykdom. 

Etat for uventet endring setter opp møte med nødvendig helsetjeneste og tar kon-
takt med etat for hverdag og setter i gang nødvendige tiltak. Hensikt: borgeren 

skal slippe å forholde seg til mer enn én etat for å fokusere på helsen.   

TILPASNING TIL NY HVERDAG
Ved kronisk sykdom trengs tiltak og tilpasning for borgerens nye hverdag. Etat 

for uventet endring blir nå en del av borgerens etat for hverdag. Endringer i livet 
krever en dynamsik velferdsstat som tilpasser seg borgerens behov. 

 (NY) HVERDAG
%RUJHUHQ�KDU�UHGHÀQHUW�VLQ�HWDW�IRU�KYHUGDJ� 

CASE: KRONISK SYKDOM
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LOGOHIERARKI 
2YHURUGQHW�ORJR�IRU�YHOIHUGVVWDWHQ��
Logen skal fremme verdiene våre og minne oss på hvor viktig velfedsstaten er 
for oss. V for velferd, der alles hverdag blir tatt hensyn til, og enhver endring, 
både ventet og uventet, blir fanget opp av sikkerhetsnettet. 
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Skatteetaten Statens pensjonskasse Helse Sør-Øst

Hokus Pokus barnehage Tasta sykehjem Oslo Universitetssykehus

Bergen offentlige bibilotek Lånekassen NAV

Hver rute av sikkerhetsnettet teller! 
Avdelingene i de tre etatene får en ny forkledning, samtidig som de bevarer 
W\QJGHQ�DY�VLQ�HJHW�XWWU\NN��9L�VNDO�VWn�VDPOHW�IRU�n�E UH�IRONHW��IRU�DW�YL�NDQ�
JM¡UH�GHW�Pn�YL�RJVn�Y UH�VWHUNH�DOHQH���
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SKJEMASTANDARD 
3n�LQWUDQHWWHW�IRU�DQVDWWH�L�YHOIHUGVVWDWHQ�ÀQQHU�GX�PDOHU�IRU�VNMHPD�VRP�GX�NDQ�EUXNH�WLO�LQIRVNULY�
LQWHUQW�RJ�XW�WLO�ERUJHUQH��0DOHQ�HU�VY UW�G\QDPLVN�RJ�ERNVHQH�WLOSDVVHU�VHJ�HWWHU�PHQJGHQ�WHNVW��
Det er også mulig å laste opp bilder i skjemaene. Disse blir da sirkelformet. 
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Velkommen til julefrokost  13/12

13/12 arrangerer vi i hokus pokus barnehage jule-
frokost og vil i den anledning invitere foreldre og 
IRUHVDWWH��
Benytt anledningen til å hilse på foreldre og foresatte 
som du møter i døra hver dag ved 
avlevering og henting! Vi stiller med antibac, lusekatter 
og enkel brødmat. 

Det er også mulighet for å smake på kaffen som vi an-
satte må drikke hver eneste dag. 

Vi setter pris på om du sier i fra om du kommer.

Kan du/dere komme? 

    O   Ja

     Hvor mange kommer?

     ------------------------------

    O   Nei

VI LAGER  
FROKOST!
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Svar på din søknad om studiestøtte

�����������²�����������
Omgjøringslån 
16 843,50 kr
Gradsomgjøringslån 
10 106,10 kr
2UGLQ UW�OnQ�
40 424,40 kr

9L�KDU�EHKDQGOHW�V¡NQDGHQ�GLQ�DY������������ Søknaden er vurdert 
HWWHU�IRUVNULIWHQ�RP�XWGDQQLQJVVW¡WWH��'X�ÀQQHU�IRUVNULIWHQ�RJ�PHU�LQIRUPD-
sjon om Lånekassens ordninger på www.lanekassen.no.
For å få pengene du har fått i dette vedtaket, må du skrive under på av-
talen om støtte innen 15.01.2021. Pengene blir tidligst utbetalt når vi har 
fått den signerte avtalen og studieåret har startet.
Orientering om vedtaket
   Utdanningen din i perioden 16.08.2020 til 15.01.2021 tilsvarer 100 
prosent av en fulltidsutdanning. Låne- og stipendbeløpene er beregnet 
etter denne prosentsatsen.
   Utdanningen din i perioden 16.01.2021 til 15.06.2021 tilsvarer 100 
prosent av en fulltidsutdanning. Låne- og stipendbeløpene er beregnet 
etter denne prosentsatsen.
   Omgjøringslån er et lån som kan bli gjort om til stipend på grunnlag av 
VWXGLHSRHQJ�GX�EHVWnU��,�WLOOHJJ�Pn�LQQWHNW�RJ�IRUPXH�Y UH�ODYHUH�HQQ�
grensene i forskriften. Vi henter selv inn opplysninger om beståtte studie-
poeng og inntekt og formue. Det er bare elever/studenter som ikke bor 
sammen med foreldrene sine, som har rett til omgjøringslån (dette vilkåret 
gjelder ikke for de som er gift og/eller har barn de bor sammen med). Der-
som du har fått omgjøringslån fordi du har oppgitt at du ikke bor sammen 
med foreldrene dine, kan Lånekassen senere kreve at du dokumenterer 
dette. Ta derfor vare på alle leiekontrakter og liknende. Se §§ 3, 76, 77 og 
NDSLWWHO����L�IRUVNULIWHQ��'X�ÀQQHU�PHU�LQIRUPDVMRQ�RP�RPJM¡ULQJ�WLO�VWLSHQG�
på nettsidene våre.
   Gradsomgjøringslån er også et lån som kan bli gjort om til stipend der-
som inntekt og formue er lavere enn grensene. Lånet er gitt etter samme 
vilkår som omgjøringslånet, men kan først bli omgjort til stipend dersom 
du består en hel grad (unntak: PPU og noen videreutdanninger innen 
sykepleie). Se §§ 76, 78, 79 og kapittel 12 i forskriften.

Grunnlag for vedtaket
Du tar denne utdanningen: Estetiske fag, kunst- og musikkfag, bachelor ved Kunsthøg-
skolen i Oslo. Du har søkt om maksimalt lån og stipend. Du bor ikke sammen med forel-
drene dine i perioden 16.08.2020–15.06.2021.

GODKJENT
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(SKILTING)
utendørs 
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STYRELEDER

ANNIKA LIND

LEGE

ANNIKA LIND
SAKSBEHANDLER

ANNIKA LIND

(SKILTING)
innendørs

1

2

3

Akuttmottak 

poliklinikk 

sengepost 

Det er usikkert om statiske skilt passer til den nye løsningen. Dette er fordi Vel-
IHUGVVWDWHQ�VNDO�Y UH�G\QDPLVN�RJ�WLOSDVQLQJVG\NWLQJ��6NLOW�YLO�HYHQWXHOW�EOL�VDWW�
opp etter to år som også er prøvetiden til den nye løsningen. Designgruppa vil 
i mellomtiden undersøke hvilke muligheter som lar seg gjøre for å visualisere 
Min hverdag® i skiltform. 
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APPEN MIN HVERDAG®
0HG�DSSHQ�0,1�+9(5'$*��¡QVNHU�YHOIHUGVVWDWHQ�n�Y UH�V\QOLJ�EODQW�ERUJHUQH��'HQ�VNDO�Y UH�
OHWW�WLOJMHQJHOLJ��RJ�GHW�VNDO�Y UH�W\GHOLJ�KYLONH�HWDWHU�VRP�NDQ�Y UH�WLO�KMHOS�IRU�DW�ERUJHUQH�InU�
HQ�HQNOHUH�KYHUGDJ��'HW�VNDO�Y UH�HQ�HQNHO�LQQJDQJVSRUW�IRU�n�In�NRQWDNW�PHG�Q\�HWDW�RJ�Q\H�
DYGHOLQJHU�'HQ�NDQ�Y UH�HW�YHUNW¡\�L�UHVWLWXVMRQHQ�HWWHU�HQ�Q¡GVVLWXDVMRQ��1%��*-(/'(5�,..(�,�
NØDSITUASJONER. 

Et element den nye løsningen er at uventet endring kan bli en del av hverdagen. Med utgangs-
punkt i dette får alle borgere registrert sin hverdag på alle plattformer. Dette blir da utgangspunktet 
for videre kontakt med etater. 
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IDENTITETSBÆRENDE 
EFFEKTER FOR ETATER
)RU�n�¡NH�V\QOLJKHWHQ�L�KYHUGDJHQ�KDU�YHOIHUGVVWDWHQ�InWW�HW�XWYDOJ�LGHQWLWHWVE UQHGH�HIIHNWHU�VRP�
gis til borgere i ulike livssituasjoner. Ved fødsel får den nyfødte et teppe. Ved pensjon får borgeren 
HQ�JDYH�IUD�YHOIHUGVVWDWHQ�VRP�WDNN�IRU�ELGUDJHW��1¡\DNWLJ�KYD�GHWWH�VNDO�Y UH�MREEHU�YL�PHG�n�
ÀQQH�XW�DY��

For ansatte: 
Mange av etatene i velferdsstaten har allerede etablerte uniformer som også har en viktig praktisk 
funksjon. Derfor vil den nye identiteten kun legge til elementer som bygger fellesskap på tvers av 
\UNHU��%HVWLOO�XQLIRUPNDWDORJHQ�Sn�YHOIHUG�QR�IRU�n�ÀQQH�SDVVHQGH�DFFHVRULHV�WLO�GLQ�DUEHLGVGDJ��7LO�
og med 1/10/2021 tilbyr vi gratis trykk av rutenett på eksisterende uniformer. 
DU ER ET SIKKERHETSNETT!


