
MØTEREFERAT FRA BRUKERUTVALG FOR NAV BILSENTER NORD-NORGE 

21.03.18 

 

Tilstede: Handikapforbundet v/Pål Eliassen og Ole Osbakk, FFO v/ Knut Georg Hartviksen. 

NAV v/ Juliette Fagerheim, Torunn Fagerli, Torgeir Fjellvang, Åse-Katrine Andersen, Kjetil 

Adolfsen og Trine Rognmo. Kirsti Fosshaug fra Handicapforbudet er med som observatør. 

 

Juliette ønsker velkommen og vi tar en liten presentasjonsrunde rundt bordet. 

 

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saksliste og innkalling godkjennes. 

 Godkjenning av møtereferat 11.10.17. Dette godkjennes med flg merknader: 

Ole gjør oppmerksom på at i punkt 12/17 er det oppgitt feil adresse til 

Kunnskapsbanken. Rett adresse skal være www.kunnskapsbanken.net . 

Ole har også et innspill til sak 13/17 om nødtelefon. Lurer på om ikke det er mulig  å 

få en avtale med f.eks. NAF om berging av person i rullestol, ikke bare bilen. NAV har 

ikke ansvar for å få i stand en slik avtale. Forslag om at organisasjonene kan jobbe 

videre med dette via sine forbund. 

2/18 Orientering fra bilsenteret, se vedlegg. 

a) Bilsenteret har en nedgang i innkommende saker og lurer på hva årsaken kan 

være. Er «markedet mettet»? Er det brukere som fyller vilkårene som ikke søker? 

Bilsenteret ber organisasjonene undersøke med sine medlemmer om hva som 

kan være årsaken. Organisasjonene mener at mange bruker ikke orker 

søknadsprosessen fordi den er for tung og tar for lang tid. Brukerne stoler på 

forvaltningen og går ikke videre med saken om de får avslag. 

b) Leveringstid biler. Informasjon om forsinkelser på levering av VW Caravelle. 

Typegodkjenning av bilen er blitt inndratt på grunn av feil på utslippsmålinger, 

men dette er nå løst. Bilene som er bestilt vil leveres utover våren. Forsinkelsene 

vil få konsekvenser for når tid bilen vil være ferdig ombygd og kan leveres bruker. 

c) Statistikk. Det etterlyses statistikk som sier noe om avslag, klager og omgjøringer.  

d) Kunnskapsbanken.net. Bilsenteret oppfordrer til at denne siden blir spredd ut 

blant medlemmene og at eventuelle mangler meldes til Bilsenteret. 

3/18 Ny bilombyggingsavtale. Torgeir går i gjennom ny avtale. Avtalen blir lagt ut på 

Kunnskapsbanken.net når den trer i kraft 1. april. For vår region er det Handicare og 

Etac som har fått avtale med NAV. Begge er lokalisert til Tromsø. 

http://www.kunnskapsbanken.net/


 

 Ole ønsker at en reparatør fra ombygger kunne komme til nærområdet og ta service 

der. Det er ombyggers ansvar å vurdere hvordan dette arbeidet skal utføres. 

Bilsenteret oppfordrer ombygger til å skaffe seg service punkt rundt om i regionen, 

men dette er ikke noe NAV kan pålegge. 

 Torgeir ber om at brukerorganisasjonene informerer sine medlemmer om at bruker 

selv kan kjøre bilen til reparasjon dersom det er ønskelig. Utgifter til dette dekkes 

etter faste satser som finnes på www.nav.no . Er det behov for handicaprom ved 

overnatting dekkes dette etter regning. 

4/18 Forslag til endringer i bilstønadsordningen (regjeringen.no) 

             Høringsnotat vedr forslag til endringer i bilstønadsordningen ligger på regjeringens 

nettside. Organisasjonene oppfordres til å benytte høringsmuligheten 

 Knut er litt bekymret for om alle vil skjønne hvor viktig er med forsikring om det blir 

tilskudd. Ole lurer om tilskuddet vil dekke hele bilen som i dag, eller om det blir som 

med gr.1 tilskuddet. 

5/18 Eventuelt. 

 Neste møte i brukerutvalget blir 03.10.18. Tidsrammen blir som ellers kl.10-14. 

Brukerorganisasjonene ønsker denne gangen å møte ombyggerne. Denne delen av 

møtet vil bli fra kl 10.00-12.30, mens resten av møte blir på bilsenteret fra           

12.30-14.00. 

 Juliette etterlyser fortsatt at brukerorganisasjonene melder inn saker til møtene. Frist 

for innmelding av saker denne gangen er 20.09.18. 

  

            Ref Trine Rognmo 

 

 

http://www.nav.no/

