
MØTEREFERAT FRA BRUKERUTVALG FOR NAV BILSENTER NORD-NORGE 

15.01.20 

 

Tilstede: Handikapforbundet v/Ole Osbakk, Kjell Magne Johansen. FFO v/ Bernt Tande og Leif 

Birger Mækinen. NAV v/ Juliette Fagerheim, Torunn Fagerli, Torgeir Fjellvang, Kjetil Adolfsen, 

Gøril Thomassen og Trine Rognmo.  

 

1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 

 Godkjenning av referat. Godkjent.  

 

2/20 Brukerutvalgets mandat, leder og møter 

Brukerrepresentantene har store problemer med å få tilbakemelding og saker fra sine 

medlemmer, og mener at må man være litt aktiv og oppsøke saker selv. En av 

representantene etterspør en form for fullmakt til å svare og hjelpe bruker som skal søke på 

bil slik at det ikke blir brukt mot han , eks. «men ……. har sagt». Bilsentret mener at slik 

fullmakt er noe organisasjonene eventuelt kan gi , da brukerutvalget ikke skal jobbe med 

konkrete brukersaker. Men det er jo lov å bruke egne erfaringer når man snakker med folk. 

Hvem bør være leder for brukerutvalget? 

Brukerrepresentantene diskuterte dette spørsmålet, og følgende synspunkter kom fram: 

Johansen: Fordel at den som har sekretariatet også er leder med tanke på papirer, 

møteinnkallelser osv. 

Tande: Foretrekker det slik som vi har det. 

Mækinen: Ingen sterke følelser for eller imot. 

Osbakk: Dagen ordning er grei, men medlemmene er for slappe med å sende inn saker. 

Vedtak: Bilsenterleder fortsetter som leder for brukerutvalget. 

Gjennomføring av møter. 

Det er greit at møter avlyses/flyttes om det ikke er meldt inn saker. Men det må ikke være 

for lenge mellom møtene slik at informasjon ikke kommer fram. Bilsentret sender ut 

informasjon på mail dersom det er saker som ikke kan vente til neste møte. 

Videomøter er et alternativ om det er få og viktige saker. Kan være vanskelig med en slik 

møteform dersom det er flere deltagere og slike møter må derfor være korte. 



4/20 Informasjon om nav.no og kunnskapsbanken.net  

Bilsentret v/ Ann Kristin Jessen informerer om at hun sitter i en ressursgruppe som har som 

oppgave å jobbe med nettsiden for bil på nav.no og kunnskapsbanken.net. De har fått flere 

tilbakemeldinger fra sentralt brukerutvalg om hva som bør endres, og ressursgruppa jobber 

nå med disse. Ressursgruppa ønsker også innspill fra brukerutvalget i dette arbeidet. 

Brukerorganisasjonen kommer i denne sammenhengen med følgende synspunkter: 

 Ikke bruk kassebil på nav.no og kunnskapsbanken. 

 Bruker bør få flere valg i forbindelse med ombygging av bil. Eller at man blir 

tydeligere overfor bruker, slik at de skjønner valgene som blir tatt, og ikke føler at det 

har blitt trødd en løsning ned over hodet på dem.  

 Kan flere få 4 hjulstrekk?  

 Ønsker et søknadskjema for gjenanskaffelse med et kryss «ingen endringer siden 

sist».  

 I dag må barn og de med verge søke på papir siden det ikke finnes en løsning for 

digital signatur ennå. Bilsenteret informerer om at NAV jobber med å finne løsninger 

på dette. 

 I dag blir det sendt ut vedlegg med informasjon om løsninger og saksgang med 

innkallingen til utprøving på bil. Dette planlegger NAV å slutte med og heller vise til 

nav.no og kunnskapsbanken.net. Tror brukerrepresentantene at dette blir et 

problem? Nei, de fleste bruker nettet for å orientere seg uansett. 

 Tinglyst salgspant i bil kan gi brukere problemer når de skal søke lån. Ønsker et skriv 

som forklarer at dette ikke er en gjeld som man betaler på. 

 Innlevering av bil. Brukere har opplevd at det har tatt veldig lang tid fra bruker gir 

beskjed om innlevering til NAV får hentet bilen. Dette beklager NAV og jobber med å 

få rettet opp i dette. I dag har NAV avtale med ett firma i Nordland og Troms. Det 

mangler en avtale for innhenting av biler i Finnmark, men dette jobbes det med. 

 

3/20 Orientering om leveringssituasjon, produksjon, restanser og organisering. 

 Se vedlegg. 

 

5/20 Eventuelt. Ingen saker. 

 

6/20  Neste møte: 10.06.2020 


