
 

 

 

 

 

 

//  REFERAT 

NAV MØRE OG ROMSDAL  //   

Postadresse: Gotfred Lies plass 3  //  6415  MOLDE 
 
Besøksadresse: Gotfred Lies plass 3, 4.etg.  //  Molde 
Tel: 55 55 33 33  //  Faks: 70 32 09 51  
 
www.nav.no  //  nav.kontaktsenter@nav.no 

 

  

 

Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal 

Sted: Verftsgt. 5, Molde 

 

 

 

//  Møtedato: 22.01.2020 

//  Tilstede:  

• Frode Lyse, FFO 

• Bengt Gustav Eriksson, Pensjonistforbundet 

• Synnøve Thevik, Kreftforeningen  

• Lisbeth Rød, LO 

• Hallgeir Holen, avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 

• May Kristin Sildnes, avd.direktør NAV Arbeid og ytelser 

• Harald Lid, NAV Kontaktsenter 

• Stein A. Veland, direktør NAV Møre og Romsdal 

//  Forfall:  

• Hans Joakim Riise, FFO 

• Jan Svein Hammer, FFO 

• Olav Amund Myklebust, NHF 

 

//  Referent: 

• Erik Husby, NAV Møre og Romsdal  

 

 

Nødvendigheten av å melde forfall ble presisert innledningsvis. 

 

Synnøve Thevik fra Kreftforeningen ble ønsket velkommen. 

 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 02/20: Møteplan 2020 

Følgende møteplan ble vedtatt: 

10.03.20, 26.05.20, 07.10.20, 02.12.20 

 

Sak 03/20: Henvendelse vedr. AAP og AFT 

Harald Lid fra Kontaktsenteret orienterte i forhold til tidligere utsendte spørsmål og 

svar 

 



 
 

 
 

 

 

Sak 04/20: Orienteringer fra organisasjonene og fra NAV 

 

Pensjonistforbundet ved Bengt Olav Eriksson 

- Digitale kurs for pensjonister er gjennomført i samarbeid med NAV 

- Kurs for eldreråd er startet opp 

- Opplæring i fremtidsfullmakter 

 

LO ved Lisbeth Rød 

- Arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er sentralt 

- Regionkonferanser avholdes i februar 

- Reetablering av samarbeid med andre etater 

- LO ledelsen og inntektspolitisk utvalg er på besøk i fylket 

 

FFO ved Frode lyse 

- Opptatt av styrking av tilbudet innen mental helse og av å ha gode brukerrepresentanter 

- Forsøker å etablerer trygge møtearenaer for brukergruppen 

- Våren er årsmøtetid 

 

Kreftforeningen ved Synnøve Thevik 

- Lokallag i fokus 

- Medlemsrekruttering er en utfordring 

- Fylkestreff i brystkreftforeningen i Ålesund 

 

NAV Møre og Romsdal ved Stein A. Veland 

- Orientering om EØS saken – se vedlegg 

- Orienterte om mål og disponeringsbrev for 2020 

- Orienterte om kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid i Møre og 

Romsdal 

- Vil orientere om den nye IA avtalen på et senere møte 

 

Hjelpemiddelsentralen ved Hallgeir Holen 

- HMS leverte gode resultater i 2019 

- HMS har samme mål og prioriteringer som NAV fylke 

- Digitalisering i fokus også hos HMS 

- Eldre i bolig – tenke alternativer i forhold til fremtidens utfordringer 

 

NAV Arbeid og ytelser Molde ved May Kristin Sildnes 

- Digitalisering og automatisering på sykepengeområdet et eget prosjekt 

- Sykepengeavdelingen i Møre og Romsdal legges ned som en følge av dette 

- Enslige forsørgere – digitaliseringsprosjekt vedrørende rettigheter for bruker – en 

forenkling for disse 

 

NAV Kontaktsenter ved Harald Lid 

- Støtte opp om de samme satsinger 

- Brukertillit er helt sentralt 



 
 

 
 

 

 

- Orienterte om «Frida» - en robotisert chat løsning 

 

 

Sak 19/19: Eventuelt 

 

Forespørsel om å invitere representant fra Ungdommens Brukerråd inn i 

utvalget – det ble vedtatt å invitere leder fro rådet inn i brukerutvalget. 

 

Henvendelse fra Frode Lyse vedr. brukerinvolvering ved beslutning av 

sammenslåing av NAV Stranda og NAV Sykkylven, samt brukerutvalg for det 

nye kontoret, ble besvart av Erik Husby.  De kommunale rådene i begge 

kommuner ble orientert før vedtak i de respektive kommunestyrer.  Spørsmål 

om brukerutvalg vil bli håndtert av nytilsatt leder for kontoret. 

 

Frode Lyse tok opp spørsmålet om nytt besøk hos NAV Kontaktsenter. 
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