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//  REFERAT 
   
 

Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal  
 

// Sted: NAV Møre og Romsdal fylkeskontor 
// Dato: 9.10.2018 

 // Tid:  kl. 12:00 – 15:00  
// Tilstede: Stein A. Veland, fylkesdirektør NAV Møre og Romsdal 

Hallgeir Holen, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 
Jan Svein Hammer, FFO, vara for Hans Joakim Riise 
Lisbeth Rød, LO 
Roy A. Farstad, Kreftforeningen 
Norunn Steinnes, Pensjonistforbundet, vara for Mellvin Steinsvoll 
Roger Vold, FFO 
Olav Amund Myklebust, NHF 

 
// Forfall: Mellvin Steinsvoll, Pensjonistforbundet 

Hans Joakim Riise, FFO 
Maurice Mokulu, Velferdsalliansen 

 
// Referent: Tor Steinar Sandøy Misund, NAV Møre og Romsdal 
 
Saksliste 
 
Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Godkjent. 
 
Sak 21/18 Orientering om Inkluderingsdugnaden 

Stein presenterte hovedtrekkene i NAVs rolle i regjeringens satsing gjennom 
Inkluderingsdugnaden. Forsterket arbeidsretting av NAVs virksomhet med mål om å 
få flere med «hull i CVen» i arbeid. Styrke kunnskapen om arbeidsmarkedet og øke 
kontakten med arbeidsgivere. Få flere på lønnstilskudd. Bedre samarbeid mellom 
helse og arbeid. Mer bruk av kvalifisering og utdanning. 

 
Sak 22/18 Orientering om regionaliseringsprosjektet i NAV 

Stein orienterte om regionaliseringen i NAV. Fremtidig regional struktur. Frigjøre 
ressurser, 125 millioner kr, til oppgaver i NAV-kontorene. Ny ressursfordelingsmodell 
i NAV. Flere sammenslåinger av NAV-kontor i parallell med regionaliseringen. 

  
  
  

http://www.nav.no/
mailto:nav.kontaktsenter@nav.no


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 
 

Nordmøre  

• Halsa går inn i Heim kommune, sammen med Hemne og deler av Snillfjord. 
Prosess for å gi NAV Trøndelag fullmaktene til å kjøre prosessen videre fra 
nyttår. 

▪ Rindal blir flyttet til Trøndelag fra 1. januar 2019.  
Romsdal 

• Nye Molde kommune med Nesset og Midsund (ca. 31 800 innbyggere). Her 
er vi i en innledende prosess. Første møte i styringsgruppen ble avholdt 
25.9.18. Fortsatt uavklart hva som skjer med Gjemnes.  

▪ Fræna og Eide (ca. 13 200 innbyggere) har felles NAV tjenester i dag - 
vertskommunemodell. Blir Hustadvika kommune fra 1.1.2020. 

Sunnmøre 

• Nye Ålesund (ca. 64 000 innbyggere), Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy og 
Ålesund. Hva gjør Sykkylven? 

▪ Norddal og Stordal slår seg sammen til Fjord kommune. Ønsker dialog om 
tjenester fra Ålesund. Trolig vertskommuneavtale. 

• Ørsta og Volda (ca. 19 600 innbyggere). Vertskommunemodell. Hornindal går 
inn i nye Volda kommune fra 1.1.2020. 

• Hareid og Ulstein. Felles NAV kontor er vedtatt i begge kommunestyrer.  
Det ble arbeidet med en felles NAV-tjeneste mellom Herøy, Sande og 
Vanylven, med Herøy som vertskommune. Men nå har Sande vedtatt 
vertskommunesamarbeid med Ulstein (og Hareid).  

• Helt nylig har vi fått gehør for en mulig felles NAV tjeneste mellom disse fem 
kommunene, men nå er det fokus på at Vanylven vil ha 
vertskommunesamarbeid med Herøy. 

• Vi står da tilbake med en del kommuner som har en vei å gå før de kan si at 
de er med på Stortingsmelding 33 sin føring om å etablere mer robuste NAV 
Kontor: Smøla, Aure, Averøy Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Gjemnes, Aukra, 
Vestnes, Rauma, Sykkylven, Stranda, Giske og Sula. 

 
Sak 23/18 Orientering om innsiktsrapporten 2017-2018 

Innsiktsrapporten ble lagt ved innkallingen til møtet. 
Bakgrunnen for rapporten var å undersøke hva som må gjøres for å skape en 
mer helhetlig opplevelse for brukerne på nav.no, på tvers av de digitale 
tjenestene. For å kunne lage en bedre brukeropplevelse må vi forstå hvilke 
behov nav.no skal dekke, og hvorfor mange brukere ikke er selvbetjente på 
nav.no i dag.  

 
Sak 24/18 Fellessamling for brukerutvalgene i Møre og Romsdal 

Roy Farstad opplyste om at en ny strategi for brukerutvalg legges frem for 
vedtak i sentralt brukerutvalg i morgen, 10.10.18. Han foreslo å utsette 
fellessamlingen i Molde for brukerutvalgene i fylket til onsdag 30. januar 
2019. Den nye strategien blir hovedtema på samlingen. 
 
Roy Farstad, Olav Amund Myklebust og Tor Steinar Sandøy Misund arbeider 
videre med planleggingen av samlingen. Forslaget ble tatt til etteretning. 
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Sak 25/18 Orientering fra organisasjonene 
  Norunn Steinnes, Pensjonistforbundet 

Orienterte fra en ny handlingsplan som er utarbeidet. Planen omhandler 
blant annet Pensjonistforbundets plass i ny kommunestruktur, deltakelse i 
prosjekt eldre og digitalisering og ny velferdsteknologi. Det ble også påpekt 
at mange eldre ønsker å få tilsendt «slippen» sin, men har behov for bistand 
til å bestille dette. 

 
Olav Amund Myklebust, Handikapforbundet 
Orienterte om at de var skal ha en samling i slutten av november der 
hovedtemaet er tilrettelegging og tilgjengelighet på skoler. 
 
Roger Vold, FFO 
Ønsker å få en oversikt over brukerutvalgene i NAV Møre og Romsdal. 
 
Stein kvitterte med at det skal vi fremskaffe.  
 
Tok også opp utfordringer knyttet til dels stor variasjon i rehabiliteringstilbud 
innen ordningen Raskere tilbake.  
 
Stein viste til at det er helseforetakene som nå har ansvaret for dette 
tilbudet.  
 
Lisbeth Rød, LO 
Minnet om IA-konferansen som avholdes 18.10.18. Det er fortsatt ledige 
plasser. Årets tema handler om motivasjon og mestring i arbeidslivet. 
Informasjon om konferansen er lagt ut på NAV Møre og Romsdal og 
Arbeidslivssenterets sine sider på nav.no: 
https://www.nav.no/no/Lokalt/More+og+Romsdal/NAV+Arbeidslivssenter+
More+og+Romsdal/Nyttig+a+vite+i+More+og+Romsdal/ia-konferansen-2018 

 
  Roy Farstad, kreftforeningen 

Orienterte fra et seminar for brukermedvirkere der de blant annet fikk 
informasjon om digitaliseringen i NAV og arbeidet som gjøres for å øke 
kompetansen i etaten.  

   
   
Sak 26/18 Orientering fra hjelpemiddelsentralen 
  Hallgeir Holen, Hjelpemiddelsentralen 

Selv om hovedfokuset skal være arbeid har sentralen mange eldre brukere. 

• Økning av brukere på 37 % de 10 neste årene, men de regner ikke 
med å få kompensert dette fullt ut i budsjettene. 

• Barn og barnefamiliene er prioritert. 

• Bistå ungdom under utdanning. 
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Arbeider med å utvikle en ny kompetansestrategi.  
Faglig, samarbeid og relasjonell kompetanse er viktig. 
Tekniske løsninger. Digitalisering er viktig, digitalisering av søknader. Men det 
er også fokus på samhandlingen med kommuner og brukere. 
Mobilitetsløsninger gjør at en kan jobbe mer fleksibelt. Nye lokaler gir nye 
muligheter. Er i ferd med å sende brev til kommunene om samarbeid i ny 
kommunestruktur.  

   
Sak 27/18 Orientering fra fylkesdirektøren 

• Hovedprioriteringer høst 2018 og i 2019 
o Økt inkludering 
o Målrettet samhandling og kompetansebygging 
o Bidra til bedre brukeropplevelser 
o Økt kompetanse 

• Utvikling av myndige NAV-kontor 

• Regionalisering 

• Videreutvikling av digitale løsninger, bl.a. Digisos 

• Gode brukeropplevelser 
 
Sak 28/18 Eventuelt 

Roy Farstad orienterte fra arbeid i en arbeidsgruppe han deltar i i 
direktoratet om hvordan øke brukermedvirkningen blant ungdom.  
Sammen med fylkeskoordinatoren for ungdomssatsingen i NAV Møre og 
Romsdal har han vært på et kurs om fasilitering av brukerutvalg for ungdom. 
De skal senere i år på en erfaringssamling i Trondheim for å lære av arbeidet 
de har gjort på dette området. 
 

 
Neste møte i brukerutvalget: 4. desember, kl. 12:00 – 15:30 i Molde. 
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