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Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal 
Sted: Hotel Alexandra, Molde 
 

 
Møtedato:28.5.2019 
 
Tilstede:  

• Roy A. Farstad, Kreftforeningen  

• Hans Joakim Riise, Blindeforbundet, FFO 

• Jan Svein Hammer, LUPE, FFO 

• Frode Lyse, Mental Helse, FFO 

• Bengt Gustav Eriksson, Pensjonistforbundet, vara for Mellvin Steinsvoll 

• Lisbeth Rød, LO  

• Stein A. Veland, fylkesdirektør NAV Møre og Romsdal  

• Hallgeir Holen, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 

• May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser 

• Harald Lid, NAV kontaktsenter 

• Tor Steinar Misund, NAV Møre og Romsdal 
 
Forfall:  

• Olav Amund Myklebust, NHF 

• Mellvin Steinsvoll, Pensjonistforbundet 

• Maurice Mokulu, Velferdsalliansen 
 

Referent: 

• Tor Steinar Sandøy Misund, NAV Møre og Romsdal  
 

Saker 
 
Sak 10/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Godkjent 
 
Sak 11/19 Valg av ny leder av brukerutvalget 
  Saken utsettes til høsten 2019. 
  Medlemmene i utvalget tar opp spørsmålet i egen organisasjon. 
  NAV Møre og Romsdal retter i tillegg en henvendelse til organisasjonene.  



 
 

 
 

 

 

Sak 12/19 Gjennomgang av NAV, brukerorganisering, hovedsatsinger og 
arbeidsmetoder v/Synne Strøm og Jannicke Solem fra NAV Møre og 
Romsdal 

   
Tema som ble presentert: 

- UTVEI – utvikling av veiledningssamalen i NAV 
- Om NAV og Ny i NAV 
- Veien til arbeid og velferd 
- Arbeidsinkludering og veiledning 

  
  Presentasjonen som ble brukt i møtet er sendt ut sammen med referatet.  
 
Sak 13/19 Nytt fra organisasjonene 
 
  Blindeforbundet hadde ingen saker. 

 
Pensjonistforbundet 
Ønsker endring i teksten på utbetalingsblanketten fra NAV. 
Digital samhandling – mange eldre har behov for digital opplæring. 
 
LO 
Endringer i regelverket til arbeidsavklaringspenger har laget mye støy. Ønsker 
informasjon om hva dette handler om. 
 
LUPE, FFO 
Bekymret for utviklingen knyttet til deltakelse i arbeid og aktivitet for  
Utviklingshemmede. Det er færre som i tiltak siste årene, over 40 %  
er ikke i arbeid eller aktivitet. Mange går direkte over på uføretrygd ved fylte  
18 år. 
 
Mental Helse, FFO 
Mange kommer til møter uten å vite hva samtalen skal handle om. 
Undersøkelser sier at NAV er blitt bedre, mens mange av deres brukere mener 
noe annet. 
 
NAV Kontaktsenter 
Gjennomfører brukerundersøkelser om hvordan brukerne opplever 
kontakten. Opptatt av god tilgjengelighet. 
 



 
 

 
 

 

 

NAV Arbeid og ytelser 
Vil komme tilbake med informasjon på møtet til høsten. 
Merknaden fra Pensjonistforbundet om tekst på utbetalingsblanketten er tatt 
opp med NAV Pensjon og en vil gi en tilbakemelding i neste møte i 
brukerutvalget.  
 
Hjelpemiddelsentralen 
Flere eldre, merkes godt ved at de har flere saker.  
 
NAV Møre og Romsdal 
Til spørsmålet fra LO om endringene i reglene for AAP som Stortinget har 
vedtatt.  
 
De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018. Målet er å få flere mottakere av AAP 
tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å 
motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også 
påvirke de som allerede mottar AAP.  
 
For informasjon knyttet til begrunnelse for innskjerping av regelverk knyttet til 
arbeidsavklaringer viser vi til informasjonen på nav.no: Utdypende om AAP-
endringene fra 1. januar 2018.  
 
Til Mental Helse og kommunikasjonen NAV-veilederen der flere opplever at 
de ikke vet hva de skal snakke med NAV om i møter de blir kalt inn til. 
 
NAV er opptatt av god kvalitet i våre møter med brukerne. Gjennom nye 
digitale løsninger ønsker vi at de fleste skal kunne hjelpe seg selv. Samtidig vet 
vi at flere har behov for direkte møte med en NAV-veileder. Vi ønsker å øke 
kvaliteten i disse møtene. Vi har derfor blant annet gitt NAV-veilederne 
opplæring i veiledningsmetodikk. I tillegg ønsker vi at flest mulig av møtene 
mellom brukeren og NAV-veileder skal være avtalt på forhånd. Dette for at 
begge parter skal ha mulighet til å stille best mulig forberedt til samtalene.  
 
Vi arbeider også aktivt med gjennomføring av den nye strategien for 
brukermedvirkning. Dette var som kjent tema på samlingen vi hadde for 
brukerutvalgene i fylket i januar i år.  

 
 
 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018/utdypende-om-aap-endringene-fra-1.januar-2018
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/endringer-i-reglene-for-arbeidsavklaringspenger-aap-fra-1.januar-2018/utdypende-om-aap-endringene-fra-1.januar-2018


 
 

 
 

 

 

Sak 14/19:  Eventuelt 
Jan Svein Hammer, LUPE, FFO tok opp en henvendelse som er kommet fra 
fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund. Saken gjelder Ulshav AS, en 
vekstbedrift som NAV har avtale med, har fått et varsel om en reduksjon i 
antall plasser på tiltaket AFT (arbeidsforberedende trening). Dette til tross for 
at det i statsbudsjettet er vedtatt å styrke VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 
15 millioner.  
 
NAV Møre og Romsdal opplyste at Ulshav AS har fått et nedtrekk på 5 AFT-
plasser, dette blant annet ut fra en vurdering av behovet for dette tiltaket i 
regionen. Bedriften har imidlertid ikke fått et nedtrekk på antall VTA- plasser.   
 
Møre og Romsdal har fått en økning i budsjettet til VTA (15 millioner på 
landsbasis). Midlene vil bli fordelt i tråd med føringene som følger tildelingen. 
 
 
Direktør Stein Veland takket Roy Farstad for hans arbeid som leder for 
Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal. Gjennom en kombinasjon av gode 
personlige egenskaper, stort engasjement og eierforhold til oppgaven som 
leder for utvalget mente Stein at Roy hadde ledet brukerutvalget på en god 
måte. Brukerutvalget ønsker Roy lykke til i hans nye jobb. 
 
Roy takket for godt samarbeid og sa han har trivdes godt med oppgavene for 
brukerutvalget. Spesielt likte han arbeidet han har vært med på knyttet til den 
nye strategien for brukermedvirkning NAV. 


