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Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal 

Sted: Hjelpemiddelsentralen, Ålesund 

 

 

 

//  Møtedato: 22.05.2018 

//  Tilstede:  

 Hege Støversen, FFO 

 Hans Joakim Riise, FFO 

 Lisbeth Rød, LO  

 Roy A. Farstad, Kreftforeningen  

 Norunn Steinnes, vara for Mellvin Steinsvoll 

 Stein A. Veland, fylkesdirektør NAV Møre og Romsdal  

 Hallgeir Holen, avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 

//  Forfall:  

 Olav Amund Myklebust, NHF 

 Roger Vold, FFO 

 Maurice Mokulu, Velferdsalliansen 

 Mellvin Steinsvoll, Pensjonistforbundet 

 

//  Referent: 

 Erik Husby, NAV Møre og Romsdal  

 

Brukerutvalget ble før møtet vist rundt i de nye lokalene til HMS og fikk en orientering av 

avdelingsdirektør Hallgeir Holen 

 

Saksliste: 

 

Sak 13/18: Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 14/18: Valg av leder av BU  

Roy A. Farstad valgt som leder av Brukerutvalget. 

 

Sak 15/18: Serviceklager 2017 

Rapport over serviceklager 2017 ble gjennomgått.  Rapporten ble tatt til orientering. 

 

Sak 16/18: Orientering fra organisasjonene 

 

Kreftforeningen ved Roy A. Farstad 

- Orienterte om brukersamling i september 

- Roy nasjonal leder for Ung kreft 

- Orienterte om konferansen10. april med tema arbeid og alvorlig sykdom 



 
 

 
 

 

FFO ved Hege Støversen 

- Orienterte om opplæring for brukerrepresentanter 

 

LO ved Lisbeth Rød 

- Ingen storstreik i privat sektor i år; uansett mye arbeid knyttet til en eventuell 

streikesituasjon 

- Lisbeth er LO sin representant i IA rådet – forbereder konferanse til høsten 

 

Pensjonistforbundet ved Norunn Steinnes 

- En oppfatning blant medlemmer om at digitaliseringen i samfunnet går for fort 

 

Blindeforbundet ved Hans Joakim 

- Årsmøte avholdt i april og Jacob Havnsund valgt som leder 

- Når det gjelder IKT og voksenopplæring rapporteres det om varierende kvalitet ujte i 

kommunene 

- Møre og Romsdal er med i en utvidet TT ordning 

- Opptatt av synskontaktordningen i.f.m. kommunesammenslåing 

- Orienterte om seminar på Gardermoen 4. juni om psykisk helse 

- Orienterte om et forum for syn og rehabilitering sammen med HMS 

 

  

Sak 17/18: Orientering fra Hjelpemiddelsentralen 

Hjelpemiddelsentralen jobber opp mot kommunene vedr. syn og bevegelsesområdet 

   

Sak 18/17: Orientering fra fylkesdirektøren 

Stein Veland orienterte bl.a. om arbeidet på nav.no med nye digitale løsninger, bl.a. 

om elektronisk sykmelding.  Han tok også opparbeidet med regionalisering og ga en 

orientering om status i fylket 
 

Sak 19/18:  Eventuelt 

Henvendelse fra Tove vedr. referat fra møte 15.11.17; her blir spørsmålene tatt inn i 

referatet vedr. sak 27/17, samt en presisering av hennes orientering i sak 29/17. 

 

Roy A. Farstad tok opp spørsmål om et møte blant brukerrepresentantene forut for 

møtene i BU, samt om nye brukerrepresentanter kunne sitte på medlytt med 

Kontaktsenteret. 

 

Årshjulet i sak 02/18 i forrige referat legges på nav.no 
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