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Møtereferat fra Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal    
Sted: Teams (digitalt møte)    

  
// Møtedato: 01.12.2020 
 
  
// Til stede:   

•     Bengt Gustav Eriksson, Pensjonistforbundet  

•     Frode Lyse, FFO    
•     Hans Joakim Riise, FFO  

• Marie Ødegård Gjengstø, Ungdommens Brukerråd NAV Møre og Romsdal 

• Hallgeir Holen, avd. direktør NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 

• Lisbeth Rød, LO 

• Stein Veland, direktør NAV Møre og Romsdal  

• Lone Kristin Roald, Kreftforeningen 
  
 
// Forfall: Olav Amund Myklebust, NHF 
  May Kristin Sildnes, avd. direktør NAV Arbeid og Ytelser 
  Eli Stene, FFO 
 
// Referent: Tove M. Gustad, NAV Møre og Romsdal  
 
 
 
 
 

Saksliste:            

Sak 16/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Innkalling og sakslisten ble godkjent. 
 
Sak 17/20:     Innmeldte saker fra organisasjonene 

Tilbakemelding fra sekretær om sak fra FFO om manglende 
brukerrepresentasjon i sammenslåing av kontorene ved 
vertskapskontormodell. Saken gjaldt to spesifikke kontor.  
Brukerutvalget for NAV Møre og Romsdal ønsker å sende ut informasjon til 
alle NAV ledere i Møre og Romsdal om viktigheten av brukerrepresentasjon 
og at brukerperspektivet blir hørt.  
Leder og sekretær lager forslag til tekst og deler med medlemmene for innspill 
og justeringer før det sendes ut.  
Ønsker å dele med rådmann/kommunedirektør og andre politiske aktører for å 
få fokus og økt interesse.  

 



 
 

 
 
 

 

Sak 18/20:     Orientering om uttalelse fra Brukerutvalget    
Positive erfaringer og tilbakemeldinger på at Brukerutvalget delte leserinnlegg. 
Leder i Brukerutvalget orienterte.  
Innspill fra medlemmer i Brukerutvalget som ønsker at medlemmene får en 
uttalelse tilsendt på forhånd, dvs. før den offisielt sendes ut.  Dette for å gi 
tilbakemeldinger og eventuelle korrigeringer.  
 

Sak 19/20:      NAV Møre og Romsdal og Corona-beredskap  
Stein Veland orienterte om beredskap for Corona denne høsten.  Han 
orienterte om arbeidsmarkedssituasjonen og utfordringer fremover.  Viste 
også satsingsområder for 2021. Se ellers egen presentasjon som vedlegg. 

 
Sak 20/20:     NAVs strategi for å sikre at EØS-rettslige spørsmål inngår som en 

integrert del av utarbeidelse av rundskriv og andre retningslinjer og i  
i behandlingen av enkeltsaker. 
Oppdatering av status.  Se vedlegg fra Memu. 
https://memu.no/innspill/tiltak-for-et-bedre-nav/ 
 
Brukerutvalget ønsker å melde interesse for å delta med innspill og 
brukerperspektiv i EØS saken. Ønsker å melde til NAV sentralt sentralt og vi 
tar med innspillet inn til den planlagte oppstart av arbeidsgruppe.  Leder og 
sekretær tar dette videre.  

 
 
Sak 21/20:     Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral 
 Med elektriske rullestoler kan du nå kjøre i 15 km/t.  Likevel er det uklart når 

du kan øke farten.  Forskriftsendringen gjelder fra 30. oktober. Stoler som er i 
bruk kan ikke uten videre øke farten på grunn av gjeldende regler for innkjøp 
og utforming.   
Det kan ta flere år.  Viser til artikkel i Handikapnytt  
https://www.handikapnytt.no/nav-drar-i-bremsen-for-15-km-t-rullestolfart/ 

 
 
Sak 22/20      Sak fra FFO om avklaring ulike stønader og kriterier (fra forrige møte og 

sak 13/20) 
Kort orientering fra sekretær om at saken om uklar forståelse av regelverk om 
stønader og ytelser er sendt til «Klart svar» og kommunikasjonsavdelingen i 
NAV som vil ta dette videre. 
  

 
Sak 23/20:      Planlegging av møtedatoer og oppgaver for 2021 
 Diskusjon om møteaktivitet for 2021.  Avtalt å gjennomføre 6 møter, både 

digitalt og forhåpentligvis fysiske samlinger.  Om det er hastesaker underveis 
blir det innkalling til ekstra møter.  

 Sekretær vil sende ut forslag på datoer og tidspunkt. 
 NAV ledere foreslås invitert til det første digitale møtet og som en egen sak.   

https://memu.no/innspill/tiltak-for-et-bedre-nav/
https://www.handikapnytt.no/nav-drar-i-bremsen-for-15-km-t-rullestolfart/


 
 

 
 
 

 

Ønsker å dele informasjon om brukerutvalget for å få innspill til saker og tema.  
Vurdere ulike måter å dele informasjon på og dette vil være tema på møter i 
2021.  
Foreslått å ha et eget møte for opplæring i Brukerutvalget tidlig i 2021. 
 

 
Sak 24/20:     Planlegging av konferanse for brukerutvalg 
 Konferanse planlegges arrangert fysisk og tidspunkt vurderes til etter 

sommerferien/høsten 2021.  Ønsker gjerne innspill til tema for konferansen. 
 Foreslått å vurdere brukerundersøkelser og evaluering.  Er det aktuelt med 

egen undersøkelse for fylket?  
 Aktuelt tema vil være oppfølging av lokale brukerutvalg i Møre og Romsdal.   

Ønsker å få på plass flere utvalg i fylket. Eventuelt brukerutvalg felles for flere 
kontor.  
Foreslått tidsramme for konferansen er lunsj til lunsj   Saken tas opp til neste 
møte og i mellomtiden ønskes innspill velkommen.  

 
Sak 25/20:     Valg av leder 
 Nåværende leder, Bengt G. Eriksson, ble gjenvalgt til leder for 2021.   

Diskusjon om det er aktuelt med nestleder.   
Avklare dette og funksjonstid for leder 

 
Sak 26/20:      Eventuelt  
 Ingen saker 
 
 
 

 
 


