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§ Billeverandørene ( Møller og BOS)har hentet seg bra inn
etter Corona-nedstengningen i fjor sommer, og bilene
kommer jevnt og trutt.

Leveringssituasjon biler



Saksbehandlingstider 2020
§ Målekrav gr 1: 80 % innen 90 dg - resultat 89 %

Målekrav gr 2 : 80 % innen 135 dg - resultat 90 %

§ Resultater

2020 Forhåndsvedtak Vedtak Formidling Totalt

1.tert 2,7 6,5 3,8 15

2.tert 3,1 6,4 3,3 18,5

3.tert 1,3 3,4 2,1 13,4



Utleverte biler
Utleverte
biler 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.tert 19 22 16 29 10 3 17

2.tert 12 12 14 22 12 12 23

3.tert 14 18 14 15 12 12 14

45 52 54 66 34 27 54



Statistikk 2020



§ Spørsmål:
§ FFO ønsker å diskutere en sak som har vært oppe i brukerutvalget ved

Bilsenteret Sørvest. Dette gjelder avklaring av hvilke verksteder, merkeverksteder
og/eller andre godkjente verksteder, det er mulig å gjennomføre service på
ombygde biler, både før og etter garantitiden på fem år. FFO ønsker også en
avklaring av hva som defineres inn under økte reparasjonskostnader på grunn av
bilens tilpasninger, jmf. rundskriv om anskaffelse av motorkjøretøy §14. Herunder
om dette kun gjelder dekking av reparasjonskostnader, eller om det også gjelder i
tilfeller hvor vanlig bilservice blir dyrere på grunn av ombygging av bilen.

§ Svar fra NAV:

§ Utgangspunktet for dekning av reparasjoner er § 14 i bilstønadsforskriften

Hvis det er nødvendig å reparere spesialutstyr til kjøretøy som det er gitt tilskudd/lån til i medhold av § 11

§ Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv til bilstønadsforskriften
Arbeids- og velferdsdirektoratet har bestemt at bilforskriftens § 14 kan tolkes utvidende slik at
økte reparasjonskostnader på grunn av bilens tilpasning kan dekkes. Det er et vilkår at det
bekreftes av sakkyndige at det er tilpasningen av bilen som er årsak til de økte
reparasjonskostnadene

Reparasjon/service

https://lovdata.no/pro/


§ Reparasjoner
§ Det beror på en konkret vurdering dersom bruker mener å ha hatt økte reparasjonskostnader som en følge av bilens

ombygg/spesialtilpasning. Bilsentrene har ikke mange eksempler på dette men et tilfelle som gjaldt feil på hjulstilling etter
ombygg av servostyring, og unormal slitasje på dekk som en følge av dette.

§ Service på bilen i garantitiden
§ Hovedregelen er at det er fritt verkstedvalg også innenfor garantiperioden. Brukerne er selv ansvarlig for å sette seg inn i

vilkårene for at garantien skal kunne være gyldig. Vedlagt er et informasjonsskriv fra Norges bilbransjeforbund om fritt
verkstedvalg.

§ Kostnad ved service
§ Det at prisen endrer seg fordi det er en gruppe 2 bil ved service er ukjent for bilsentrene. Service er kostbart på alle biler og

man bør sjekke prisen hos flere verksteder, da prisene kan variere også på originalverkstedene. Prisøkningen
brukerrepresentanten viser til grunnet at det er et handikapkjøretøy er ukjent for bilsentrene både hva gjelder merkeverksted og
andre autoriserte verksteder. Når det gjelder andre autoriserte verksteder kan en mulig årsak være kompetansen til verkstedet,
uten at vi kan verifisere dette. Prisen på service som merkeverkstedet opererer med synes derfor å gjenspeile den reelle prisen
i markedet på service av denne type biler.

§ Service
§ Bilsentrene praktiserer regelverket slik at dersom noe av spesialutstyret må flyttes på for å kunne utføre nødvendig service, så

kan NAV dekke merkostnaden ved dette. I forhold til forskriften ligger dette utenfor hva NAV er forpliktet til å dekke. I noen få
tilfeller har bilsentrene dekket kostnadene ved å flytte på spesialutstyr for å få gjennomført service. Vi vil bemerke at det er
sjelden bilsentrene mottar denne typen forespørsler. Selve servicen på spesialtilpassede biler blir sjelden forhindret av
spesialutstyret. Unntaket kan være veldig spesialtilpassede biler hvor motorrommet også blir brukt til å plassere spesialutstyr.
Dette var mer aktuelt på tidligere biler som nå ikke lenger er på avtale. Det er et vilkår at det bekreftes av sakkyndige at det er
tilpassingen av bilen som er årsak til de økte servicekostnadene og at dette avklares med bilsentret før service gjennomføres.

Reparasjon/service



Reparasjon



§ Brukerorganisasjonene har tidligere vært involvert i
anskaffelsesarbeidet. De valgte å trekke seg denne delen
av samarbeidet for mange år siden. Vi har heller ikke
mottatt noe initiativ fra de til å gjenoppta denne delen av
samarbeidet.

§ Ønsker de å gjenoppta involveringen i
anskaffelsesarbeidet bør de melde ønsket inn til den
sentrale delen av sin brukerorganisasjon som er
representert i brukerutvalget for NAV Hjelpemidler og
tilrettelegging.

Anbudsarbeid


