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Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal 

Sted: Verftsgt. 5, Molde 

 

 

 

//  Møtedato: 17.09.2019 

//  Tilstede:  

 Hans Joakim Riise, FFO 

 Olav Amund Myklebust, NHF 

 Frode Lyse, FFO 

 Bengt Gustav Eriksson, Pensjonistforbundet 

 Kari H Ansnes, LO 

 Anne Birgit Hole, NAV Kontaktsenter 

 Hallgeir Holen, avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 

 May Kristin Sildnes, avd.direktør NAV Arbeid og ytelser 

 Kjetil Vassbotn, avd.direktør NAV Møre og Romsdal 

//  Forfall:  

 Jan Svein Hammer, FFO 

 Lisbeth Rød, LO  

 Harald Lid, NAV Kontaktsenter 

 

//  Referent: 

 Erik Husby, NAV Møre og Romsdal  

 

May Kristin Sildnes ønsket velkommen til lokalene i Verftsgt. 5, Molde 

 

 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 15/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 16/19: Valg av ny leder 

Bengt Olav Eriksson ble enstemmig valgt som leder.  Han vil lede brukerutvalget fra 

og med neste møte i utvalget 

 

Sak 17/19: NAV Arbeid og ytelser, presentasjon v/avd.dir. May Kristin Sildnes 

May Kristin Sildnes orienterte om organisering og oppgaver i enheten.  Til tross for 

store endringer knyttet til flytting av oppgaver og belastningen for ansatte, er turnover 

ikke økt i omstillingsperioden 

 



 
 

 
 

 

 

Sak 18/19: Nytt fra organisasjonene og fra NAV 

 

Pensjonistforbundet ved Bengt Olav Eriksson 

- Ingen spesielle saker 

 

Hjelpemiddelsentralen ved Hallgeir Holen 

- Orienterte om pågående digitaliseringsarbeid ved Hjelpemiddelsentralen 

- Tolkeområdet i HMS diskuteres i dialog med organisasjonene, arbeid klart til jul 

- Kommunesammenslåinger og konsekvens for HMS diskuteres i dialog med kommunene 

- Etableringa av hentesteder for utstyr i de nye store kommunene er kommunene sitt ansvar 

- Orientering om forestående messe om og med aktivitetshjelpemidler  

- Tilbakemeldinger fra organisasjonene etterlyses generelt 

 

LO ved Kari H Ansnes 

- Orienterte om ny IA avtale og LO sin rolle 

- LO sin koordinatorrolle i forhold til store utbyggingsprosjekter (eks. Nordøyvegen) vedr. 

HMS og arbeidstakerrettigheter 

 

Norges Handicapforbund ved Olav Amund Myklebust 

- Deltar sammen med bla. HMS på messen nevnt ovenfor 

- Orienterte om FN ratifisering vedr. likestilling av funksjonshemmede 

- Orienterte om den årlige samlingen med brukerrepresentanter fra NAV (i november) 

 

Blindeforbundet ved Hans Joakim Riise 

- TT ordningen viktig for forbundet 

- Opptatt av tolketjenesten og organisering av denne 

- Uttrykte tilfredshet med arbeidet som HMS utfører 

- Ikke like fornøyd med det kommunale utleveringsapparatet av utstyr og dialogen med 

brukerne i den forbindelse  

 

FFO ved Frode lyse 

- Orienterte om verdensdagen for psykisk helse med tema «Gi tid» 

 

NAV Kontaktsenter ved Anne Birgit Hole 

- Ingen spesielle saker 

 

NAV Møre og Romsdal ved Kjetil Vassbotn 

- Orientering om innføring av Web Sak – elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem i NAV 

- Tiltaksøkonomi – fokus er på kompetanserettede tiltak med vekt på opplæring og 

utdanning 

- Digitalisering i NAV fortsetter med DigiSos som eksempel – ivaretakelse av brukere som 

ikke er på digital plattform er i fokus 

- Kommunereformen – fokus er på hvordan levere gode NAV tjenester i de nye kommunene 

- Statistikk viser nedgang i vold og trusler i NAV 

- Statistikk viser nedgang i antall serviceklager 

 



 
 

 
 

 

 

Sak 19/19: Eventuelt 

Forslag om å legge neste møte til NAV Ålesund, med orientering om nye lokaler, 

kommunesammenslåing og lokal brukermedvirkning 

--------------------------------- 

 

 


