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Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal  
Sted:  Teams (digitalt møte)  
 
 
// Møtedato: 07.10.2020 
 
 // Tilstede:  

• Bengt Gustav Eriksson, Pensjonistforbundet 
• Frode Lyse, FFO   
• Hans Joakim Riise, FFO 
• Olav Amund Myklebust, NHF 
• Marie Ødegård Gjengstø, leder Ungdommens Brukerråd NAV Møre og Romsdal   
• Hallgeir Holen, avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal  
• May Kristin Sildnes, avd.direktør NAV Arbeid og ytelser  
• Stein A. Veland, direktør NAV Møre og Romsdal  
• Dagfinn Verpesdal, NAV Arbeidslivssenter 
• Asbjørn Enerhaug, NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal  

// Forfall: 
• Jan Svein Hammer, FFO  
•  Lisbeth Rød, LO 

 
 
// Referent: 

• Tove M. Gustad, NAV Møre og Romsdal  
 

Saksliste: 

Sak 05/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling godkjent. 

  Føyd til et nytt punkt 13/20 fra FFO på sakslisten. 

Sak 06/20:     Presentasjon/omvisning NAV Hjelpemiddelsentral 

  Blir utsatt til et senere møte og planlegges 1. desember 2020. 

Sak 07/20:      NAV og Covid-19 

Stein Veland gikk gjennom i tall og fakta hvordan NAV og arbeidsmarkedet 
har vært påvirket av Covid-19 Norge siden mars.  Omstilling til en digital 
hverdag og nye løsninger underveis.  Utfordringer med at mange 



 
 

 
 
 

 

arbeidssøkere får en lengre vei til ordinært arbeid med et arbeidsmarked i 
endring.   Mange arbeidssøkere som nå er ledige ble også hjulpet inn i arbeid i 
2019 slik at veien tilbake kan bli lengre.   Det vil bli orientert mer om 
situasjonen i Møre og Romsdal på neste møte.  Hjelpemiddelsentralen nevnte 
at det har vært utfordringer med hjemmebesøk og utprøving i en tid med 
søkelys på smittevern.  

Sak 08/20:     Ungdommens Brukerråd 

Marie Ødegård Gjengstø er leder for Brukerrådet som ble konstituert i 
desember 2019.  Rådet representerer gruppen unge mellom 18 og 30 år og er 
et rådgivende organ til NAV både på tjenestenivå og systemnivå. Rådet har 
vært aktive gjennom Corona perioden og hatt månedlige møter på Teams.  De 
ser frem til et samarbeid med Brukerutvalget og ønsker seg flere medlemmer 
som kan være med og være unge brukeres stemme inn i NAV.   Det kom et 
ønske om at Brukerutvalget gjerne vil ha referat fra møtene.  

Sak 09/20: Brukerundersøkelser 

Stein Veland delte fakta fra NAVs personbruker- og arbeidsgiverundersøkelse, 
«Brukertilfredshet og tillit i koronasituasjonen», som ble publisert i september. 
Se vedlegg.   Brukertilfredshet og tillit fra arbeidssøkere er blitt noe mindre i 
perioden.  Lang ventetid på dagpenger ser ut til å være en medvirkende årsak.  
Brukerne er mer fornøyd med myndighetenes håndtering enn med NAVs 
håndtering.  Innholdet og ikke møteform er avgjørende for brukertilfredshet i 
en periode med digitale løsninger. Arbeidsgiverne har uendret tillit og 
tilfredshet til NAV. For private virksomheter er det stor forskjell på tilfredshet 
ved størst og minst utfordringer. For offentlig sektor reduserer økonomiske 
utfordringer tilfredsheten.  

Som en kommentar til de offentliges utfordringer og da spesielt 
kommunesektorens budsjettutfordringer ble det bestemt å lage en uttalelse på 
vegne av Brukerutvalget i Møre og Romsdal. Dette følges opp videre av leder i 
Brukerutvalget.  

Sak 10/20: Brukerpass 

En orientering og oppfordring fra Asbjørn Enerhaug om at Brukerutvalget deler 
informasjon om ordningen med Brukerpass, lenke: 
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-

produkter/brukerpass   Formålet med ordningen er å styrke brukers rolle og 

forenkle hjelpemiddelformidlingen. Målgruppen er alle erfarne brukere 
med god innsikt i egne behov.        

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/brukerpass
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/brukerpass


 
 

 
 
 

 

Sak 11/20: Ny IA-avtale 

Dagfinn Verpesdal snakket om avtalen som gjelder i perioden 2019-2022.  IA-
avtalen setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene der i sentrum.  
Det handler om godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid og      
å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og innsats for kompetanseheving.  
Alle kan nå få bistand fra NAV Arbeidslivssenter. 

https://www.nav.no/no/bedrift/inkluderende-arbeidsliv/kontakt-nav-

arbeidslivssenter 

IA- arbeidet har nå full oppmerksomhet etter å ha vært på pause i perioden 
med fullt Coronafokus.   

Fra 1. september 2020 tilbyr Helse Møre og Romsdal i samarbeid med NAV 
raskere avklaring for personer med muskel-skjelett- og psykiske plager. 
Samarbeidet heter» HelseIArbeid»  

HelseIArbeid Møre og Romsdal  

Sak 12/20: EØS-rapporten 

Stein Veland refererte til den såkalte EØS-rapporten og en  gransking av 
feilpraktiseringen av folketrygdens oppholds krav ved reiser i EØS-området. 
Den ble gjennomgått i rapporten «NOU 2020:9 – Blindsone» med funn og 
læringspunkter som berører NAV.  Rapporten er tilgjengelig som vedlegg hvor 
den kan leses i sin helhet  og  gjengir her et par hovedpunkter som blir 
anbefalt NAV.  «NAV har over mange år praktisert folketrygdlovens krav til 
opphold i Norge for mottakere av sykepenger, pleiepenger og 
arbeidsavklaringspenger i strid med trygdeforordningen og øvrig EØS-rett. « 
«Den EØS-rettslige kompetansen sentralt i NAV må styrkes.»  «NAV må sikre 
at EØS-rettslige spørsmål inngår som en integrert del av utarbeidelse av 
rundskriv og andre retningslinjer og i behandlingen av enkeltsaker.» 

Kommentar at NAVs strategi på dette området skal være på sakslisten på 
neste møte i Brukerutvalget. 

Sak 13/20 Fra FFO og ADHD Norge Møre og Romsdal er det kommet et innspill på at i 
møte med medlemmene sine får de mange spørsmål som gjelder relevante 
stønader og kriterier for disse.  Mange ønsker forklaringer på forskjeller på 
ulike stønader.  Er det en bedre måte dette kan formidles på?   

Interkommunalt tverrfaglig samarbeid er det tilbakemeldinger på at det er 
vanskelig å finne ut av.   Disse spørsmålene avklares til neste møte.  

https://www.nav.no/no/bedrift/inkluderende-arbeidsliv/kontakt-nav-arbeidslivssenter
https://www.nav.no/no/bedrift/inkluderende-arbeidsliv/kontakt-nav-arbeidslivssenter
https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal/nav-arbeidslivssenter-more-og-romsdal/lokal-informasjon/helseiarbeid-i-more-og-romsdal


 
 

 
 
 

 

 

Sak 14/20: Eventuelt 

Saker som ønskes diskutert i Brukerutvalget må sendes til sekretæren           
14 dager før fastsatt møte.  Saker kan gjerne sendes fortløpende. 
 
Neste møte blir 1. desember hos NAV Hjelpemiddelsentral i Ålesund.  Kan 
møtet ikke gjennomføres fysisk pga. smittevern blir møtet avholdt på Teams.  
Fra leder meldes det om at bl.a. oppgaver for 2021, avtale møtedatoer, 
fastsatt konferanse for brukerutvalg og valg av leder blir tema. 
 
Marie Gjengstø Ødegård stilte spørsmål om det skulle være et forum hvor 
medlemmene kunne dele informasjon i tiden mellom hvert møte.  Gjerne en 
fb-gruppe eller gruppe på Messenger.  Fint om medlemmene kan vurdere hva 
som kan være i aktuelt frem til neste møte.  
 
Presentasjoner som skal holdes i møte kan gjerne sendes på forhånd til 
Brukerutvalget. 
 
Informasjon om Brukerutvalg i Møre og Romsdal er tilgjengelig på NAV 
Brukerutval Møre og Romsdal , også informasjon om møtegodtgjørelse. 
 
  
Avklare om vedlegg kan deles i «Onedrive» eller lignende system for 
medlemmene.   
 
 
 
 

 

 
 

https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal/brukermedvirkning/brukarutvalet
https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal/brukermedvirkning/brukarutvalet

