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Saksnummer  Diskusjon/Konklusjon 

 
Velkommen 
 

 
Møtet avholdes på video som følge av koronasituasjonen. 
Reidunn ønsker velkommen til møtet. 
 

 
Sak 1: Status på 
etablering av ny 
hjelpemiddelsentral i 
Lillesand 
 

 
Janne Gundersen presenterer planene for den nye 
Hjelpemiddelsentralen som kommer til Lillesand 1.1.2022. 
Hjelpemiddelsentralen har benyttet referansegruppe for 
tilbakemeldinger, hvor det har vært 3 representanter fra 
brukerutvalget. Det er gjort flere endringer etter tilbakemeldinger 
fra referansegruppen. 
Presentasjonen med plantegningene er vedlagt referatet. 
. 

 
Sak 2: Samhandling 
om hjelpemidler 
mellom kommunene 
og 
hjelpemiddelsentralen 
 

 
Janne Gundersen viser til spørsmål stilt fra brukerutvalget i 
forkant av møtet. Det er kommunene som står for utlevering av 
hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen leverer hjelpemidler til 
kommunenes lager, og tar inn noen hjelpemidler til reparasjon 
hos hjelpemiddelsentralen. NAV Hjelpemiddelsentral driver 
opplæring for kommunene. Et ansvarsdokument 
(kommune/hjelpemiddelsentral) fra Hjelpemiddelsentralen er 
vedlagt referatet 
 

 
Sak 3: Personvern i 
NAV. Taushetsplikt, 
samtykke og 
oppbevaring/arkivering 
 

 
Liv Flaten informerer om personvern i NAV. 
NAV har økt fokus på personvern etter GDPR. Det er tatt inn i 
nyansattopplæringen. NAV innhenter opplysninger knyttet til det 
NAV har behov for, for å behandle saker.  
 
Når det gjelder opplysninger om egen sak har bruker til enhver tid 
rett til innsyn, og rett til å få feil korrigert/justert. 
NAV kan bruke informasjonen kun til det formålet den er 
innhentet for.  
 
NAV skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er 
nødvendig. Samtidig har NAV arkivplikt etter arkivloven, og må 
derfor som regel oppbevare opplysningene også etter at 



 
 

 
 
 

 

saksbehandlingen er avsluttet. Se også Personvernerklæring for 
NAV på nav.no 
 
NAV mottar rapporter fra tiltaksleverandører (attføringsbedrifter 
f.eks.). Disse kvalitetssikres av bruker og bruker signerer på at 
informasjonen er korrekt/at de er enige i det som er skrevet.  
 

 
Sak 4: Hva har NAV 
lært og hvordan 
jobbes det videre med 
digitalisering i NAV 
 

 
Leif Martin Salvesen snakket om digitaliseringen i NAV og 
hvordan Koronasituasjonen har påvirket NAV sine 
arbeidsmetoder. Vi ser at svartiden på digitale tjenester er kortere 
enn tidligere, samt at bruk av videomøter med brukere og 
samhandlere oppleves som mer effektivt enn tidligere, hvor 
«hovedregelen» var fysiske møter. NAV har fremdeles stort fokus 
på å ta vare på de som ikke mestrer eller ikke ønsker å ta i bruk 
digitale tjenester og som har behov for fysiske møter. Med økt 
bruk av videomøter og digital dialog får NAV mer tid til overs til 
dem som trenger det mest. 
 

 
Sak 5: Status 
Arbeidsmarkedet, 
statistikk fra Agder 
 

 
Hilde presenterer NAV Agder sin statistikk over 
dagpengeutbetalinger i Koronavirus-perioden. Presentasjonen er 
vedlagt referatet. 
 

 
Sak 6: Eventuelt 
 

 
Unnis spørsmål: «Er det noe vi (brukerutvalget) kan ta tak i for å 
påvirke kommunene sine tjenester ifm. hjelpemiddler?». Janne 
fra NAV Hjelpemiddelsentral nevnte at det kunne være en 
mulighet å gå i dialog med kommunene på dette. Brukerutvalget 
var interessert i å se videre på mulighetene i neste møte. 
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