
Sak til Brukerutvalget for NAV i Agder 

 

FORSLAG OM EGET BRUKERRÅD PÅ HJELPEMIDDELOMRÅDET 

Hjelpemiddelsentralen har fått henvendelse om det kunne lages en arena der man kunne drøfte 

utfordringer på hjelpemiddelområdet. I dag er dette organisert i NAV sitt brukerutvalg for Agder. 

SAFO sendte inn en sak til brukerutvalget høsten 2020 der de ønsket et eget brukerråd på 

hjelpemiddelområdet. Saken ble ikke behandlet, da begge lederne på hjelpemiddelsentralene, i 

henholdsvis Arendal og Kristiansand, hadde meldt forfall. 

Det har kommet flere henvendelser til Hjelpemiddelsentralen i etterkant av dette om et ønske om 

eget brukerråd på hjelpemiddelområdet. Som svar på dette inviterte NAV Hjelpemiddelsentral, FFO 

og SAFO til et møte der det ble kartlagt om dette ønsket var forankret i hele Agder. 

Konklusjon fra møtet var et entydig ønske om å kunne ha et brukerråd med faste møter der 

utfordringer på hjelpemiddelområdet kunne diskuteres. 

NAV Hjelpemiddelsentral Agder konkluderte med at de ville ta saken opp i NAV Agder sitt 

brukerutvalg.  

Det var brukerutvalget, som i sin tid, bestemte at man ikke skulle ha et eget utvalg på 

hjelpemiddelområdet. Det er derfor naturlig å melde denne saken inn.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Det opprettes et eget brukerråd på hjelpemiddelområdet 

2. Hjelpemiddelsentralen fortsetter i NAV`s brukerutvalg 

NAV har som målsetting å få flest mulig med redusert funksjonsevne i arbeid. Det vil derfor være 

viktig at Hjelpemiddelsentralen fortsatt er representert i NAV Agder sitt brukerutvalg. Det er naturlig 

at alle saker som direkte, eller indirekte handler om arbeid rettes til dette utvalget. Det betyr at kun 

saker som gjelder dagliglivet, samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere, tas opp i 

Hjelpemiddelsentralens Brukerråd. 

Formålet med eget brukerråd må være at NAV hjelpemiddelsentral Agder klarer å forbedre sine 

tjenester gjennom god dialog med kompetente rådsmedlemmer. Vi står i en omstillingsprosess, med 

digital utvikling og sammenslåing av to hjelpemiddelsentraler til en. Tjenestene er i utvikling og dette 

utfordrer vårt samarbeid med kommunene, som er førstelinjen i våre tjenester. 

Det er viktig for NAV at vi klarer å koordinere Brukerutvalget og Hjelpemiddelsentralens brukerråd. 
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