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Saksnummer  Diskusjon/Konklusjon 

 
Sak 1: 
Presentasjonsrunde 
 

 
Det ble gjennomført en presentasjonsrunde av den enkelte som 
deltok i møtet ettersom dette var første møte etter oppstart av ny 
periode i NAV Agder Brukerutvalg. Listen over 
brukerrepresentanter er oppdatert på NAV Agder Brukerutvalg sin 
side på nav.no: 
 
https://www.nav.no/no/lokalt/agder/brukermedvirkning/brukerutvalg
et-nav-agder 
 

 
Sak 2: Valg av leder 
og nestleder 
 

 
Det ble gjennomført to valg via Microsoft Forms (spørreskjema). 
Valgene ble anonymisert. Kandidatene er brukerrepresentanter. 
 
Resultat: 
Leder: Ole Magne Imeland (FFO) 
Nestleder: Randi Torjussen (A-larm).  
 

 
Sak 3: 
Gjennomgang av 
årshjulet for 
brukerutvalget 
 

 
Dan Korsvik presenterte årshjulet for NAV Agder Brukerutvalg. Der 
er blant annet årets planlagte møteaktivitet ført opp. 
 
Årshjulet er korrigert med innspill fra møtet og vedlagt referatet. 
 

 
Sak 4: Sak fra NAV 
Hjelpemiddelsentral 
om eget brukerråd 
 

 
Birger Pedersen presenterer muligheten for å etablere et eget 
brukerråd for Hjelpemiddelsentralens fagområde. De foreslår et 
utgangspunkt med 4 brukerrepresentanter fra SAFO og 4 fra FFO.  
 
Hjelpemiddelsentral ønsker samtidig å fortsette sin representasjon i 
NAV Agder Brukerutvalg.  
 
Det kom et spørsmål om ikke andre brukerorganisasjoner også 
burde inkluderes i brukerrådet. Dette utelukkes ikke, men 
utgangspunktet nå er at de ønsker å få startet noe opp snarest. 
Samtidig pekes det på at man bør vurdere hvorvidt 
Hjelpemiddelsentralens felt omfatter brukerorganisasjonens 

https://www.nav.no/no/lokalt/agder/brukermedvirkning/brukerutvalget-nav-agder
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interesseområde, men at det selvsagt er rom for å ta inn flere 
brukerorganisasjoner. 
 
Brukerutvalget er enige i forslaget fra NAV Hjelpemiddelsentral 
Agder om at det opprettes et eget brukerråd for 
Hjelpemiddelsentralen, samtidig som at de fortsetter sin 
representasjon i NAV Agder Brukerutvalg. 
 
Forslaget ble presentert muntlig i videomøtet, men er i sin helhet 
vedlagt referatet. 
 

 
Sak 5: Sak fra 
sentralt brukerutvalg 
om tilgjengelig i NAV 
 

 
Hilde Høynes presenterer en sak fra sentralt brukerutvalg, som 
omhandler tilgjengelighet i NAV. Presentasjonen er utarbeidet i 
samarbeid mellom NAV og flere brukerorganisasjoner. 
 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
  

 
Sak 6: 
Språkprosjektet i 
NAV Agder 
 

 
Asle Stalleland presenterer statusen for språkprosjektet i Agder. 
 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 

 
Sak 7: 
Gjennomgang av 
lokale 
nøkkelpersoner for 
brukermedvirkning i 
NAV i Agder. 
 

 
Dan Korsvik presenterer en oversikt over NAV i Agder sine 
ressurspersoner innen brukermedvirkning i NAV-kontorene.  
 
Nøkkelpersoner ved NAV-kontoret skal gis særskilt opplæring og 
kompetanse på hvordan brukermedvirkning og samskaping skal 
skje. NAV ansatte som har brukermedvirkning som ansvar vil ha et 
klart mandat og oppgaver. 
 

 
Eventuelt: 
 

 
Innspill til saker brukerorganisasjonene ønsker at brukerutvalget 
skal ta stilling til kan sendes til leder og nestleder av brukerutvalget: 
 
Ole Magne Imeland: olimelan@gmail.com 
Randi Torjussen: Randi@a-larm.no 
 
Sakene vil først drøftes i arbeidsutvalget, som består av 
administrasjon fra NAV Agder fylkeskontor, samt leder og nestleder 
av brukerutvalget. 
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