
MØTEREFERAT FRA BRUKERUTVALG FOR NAV BILSENTER NORD-NORGE 

15.10.20 

 

Tilstede: Handikapforbundet v/Ole Osbakk og Chris –Arne Olsen, FFO v/ Knut Hartviksen og 

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

Adolfsen, Gøril Thomassen og Beate Kvarmo 

 

7/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 

 Godkjenning av referat. Godkjent.  

Bilsenteret informerer om at Bernt Tande dessverre ikke kan delta på dette møtet, og at 

begge vararepresentantene for FFO ble kontaktet. Ingen av dem kunne delta på møtet. 

8/20 Orientering fra bilsentret 

• Leveringssituasjon for NAV-biler. Det har vært store leveringsforsinkelser pga korona og 

stengte fabrikker i Tyskland. Leverandørene opplyser nå at det produseres som normalt. Det 

har vært visse utfordringer i forhold transport av biler fra Oslo til Nord Norge. 

• Resultater. Det vises til vedlagt presentasjon.                                                                 

Brukerrepresentant etterspør oversikt over antall avslag og omgjøringer. Informerer at slik 

statistikk ikke finnes, men at bilsentret har startet et manuelt arbeid for å registrere saker og 

kunne lage en slik oversikt. Resultater av denne registreringen fremlegges på neste møte. 

• Informasjonsarbeid. Det vises til vedlagte presentasjon.  

9/20 Status bilanbud 

Kjetil Adolfsen er bilsentrets representant i teamet som arbeider med nytt bilanbud.          

Arbeidet er nå godt i gang. Nytt anbud skal gjelde fra august 2021. Brukerrepresentant spør 

om det stemmer at biler i det kommende anbudet skal være helt nedstrippet og ikke ha noe 

ekstra utstyr. Bilsentret er ikke kjent med dette, og tar problemstillingen med inn i teamet. 

Brukerrepresentant spør om det er brukerrepresentant med i dette arbeidet. Informerer om 

at dette arbeidet gjøres administrativt. Organisasjonene synes det er uheldig at ikke brukere 

er med i dette arbeidet, og ber om at bilsentret melder denne problemstillingen til aktuell 

instans i NAV. 

 

 

 

 



 10/20 Digital utprøving. Erfaringer i koronatiden. 

Da samfunnet i mars gikk i lockdown og alle måtte på hjemmekontor, måtte bilsentret finne 

andre måter å foreta bilutprøving på. Digital utprøving ble tatt i bruk av bilformidler sammen 

med bruker og terapeut i kommunen. Dette arbeidet var utfordrende både for å få 

teknologien til å fungere, men også å sørge for at det ble et godt brukermøte.                                

Ved å ta i bruk digitale utprøvinger stoppet ikke bilsaken opp. Både bruker og kommunal 

terapeut har kommet med positive tilbakemeldinger på bruk av denne metoden. 

Digitale utprøvinger er fortsatt et supplement til fysiske utprøvinger og er kommet for å bli. 

Bilsentret vurderer nøye hvilke saker som egner seg for denne type utprøvinger. 

11/20 Neste møte.                                                                                                                                                       

Avtaler at neste møte blir i januar-21. Bilsentret sender innkalling. 

12/20  Eventuelt 

Brukerrepresentant etterspør tilbakemelding fra ombygger i forbindelse med periodisk   

ettersyn/reparasjon. Dette gjelder både på hvor lang tid arbeidet blir å ta og hva som er gjort 

på bilen. Bilsentret tar dette opp med bilombyggerne. 

 

 

Ref. Juliette Fagerheim 

 


