
MØTEREFERAT FRA BRUKERUTVALG FOR NAV BILSENTER NORD-NORGE 

03.10.18 

 

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

Jorunn Hildonen, NAV v/ Juliette Fagerheim, Torunn Fagerli, Torgeir Fjellvang, Kjetil Adolfsen 

og Trine Rognmo.  

 

6/18 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 

 Godkjenning av referat. Godkjent. Referat bør også sendes til vararepresentantene. 

 

7/18 Omvisning hos bilombyggerne- Handicare og Etac 

 

8/18 Leveringssituasjon på biler. En del av NAV-bilene er produsert og levert Norge. Men 

bilene blir ikke utlevert til ombygger, før den nye utslippsgodkjenningen er på plass. 

Dette er ikke noe NAV kontrollerer. Det er ellers ca 6-8 biler som enda ikke er bestilt 

på grunn av forsinkelse i produksjonslinja på denne typen biler. Disse forholdene gjør 

at det vil ta lengre tid før brukerne får utlevert bil. 

 Periodisk ettersyn: Det kommer en automatisk innkalling 1 gang i året. NAV 

oppfordrer brukerne til å komme på denne kontrollen for å forebygge store 

problemer med spesialutstyret. 

 Utleverte biler. Se vedlegg. Pr. i dag har vi 15 biler som er bestilt og ikke utlevert til 

bruker. 

 

9/18 Eventuelt: 

 Knut tar opp at brukere benytter tilskudd til bil på en brukt bil, og at denne da blir 

veldig gammel før tilskuddet er avskrevet. Juliette forklarer gangen i tilskudds saker 

for dagliglivet. Det er pengebeløpet som avskrives over 11 år. Bruker kan bytte bil så 

mange ganger han vil i løpet av perioden, men det gis ikke nytt tilskudd. Tilskudd til 

dagligliv gis ikke lenger. Det gis fortsatt til arbeid, og dette avskrives over 8 år. 

 Blir gjenbruksbil tilpasset ny bruker? Ja, alle biler blir tilpasset bruker som skal ha 

bilen. NAV oppfordrer bruker til å svare på skjemaet man får etter 3 mnd for å 

kartlegge om ombyggingen fungerer som tenkt. 



 Knut ønsker flere møter for å få opp engasjementet blant deltakerne. Han vil også 

gjerne at en bruker representant er leder for utvalget. Forslag om 3-4 møter i året. 

Knut ønsker også oversikt over hvem som sitter i brukerutvalgene ved de andre 

bilsentrene.  

 

 

             Neste møte: 20.februar 2019 

 

 

           Referent: Trine Rognmo 
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