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Saksnummer  Diskusjon/Konklusjon 
 
Velkommen 
 

 
Reidunn ønsker velkommen 

 
Sak1: 12:00 til 12:45 - 
EØS-saken (Hilde) 
 

 
Hilde presenterer NOU 2020:9 – Blindsonen.  
Granskingsutvalget for EØS-saken fikk i oppdrag fra regjeringen 
8. november 2019 om å gjennomgå forvaltningens 
feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i 
EØS-området. 
 
Hovedfunnene er at NAV har hovedansvaret for 
feilpraktiseringen, mens Arbeids- og sosialdepartementet, 
Trygderetten, påtalemyndigheten, advokater, domstolene og 
akademia har et betydelig ansvar. 
 
Utvalget har kommet med mange gode overordnede 
anbefalinger til NAV. 
 
De som har urettmessig blitt trukket i midler får dette tilbake. De 
med rett får tilbakebetaling. Vi har ingen kartlegging på antallet 
berørte på fylkesnivå i Agder.  
 
Presentasjonen og presseklippet er lagt ved presentasjonen. 
 

 
Sak2: 12:45 til 13:15 - 
Hvordan har 
koronasituasjonen 
truffet 
brukerorganisasjonene? 
(Ole og Reidunn) 
 

 
Ole Magne Imeland formidler hvordan Koronasituasjonen har 
truffet Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO). Han 
presenterer kort FFO, som er en paraply organisasjon for 
mange pasientorganisasjoner i Norge. 
 
FFO har nylig fullført en undersøkelse på hvordan korona 
påvirker brukerne i organisasjonene sine, som viser at det er 
mangel på terapi, treningstilbud og spesialundervisning m.m. 
Rapporten er lagt frem for politikerne og det er bevilget 100 
millioner til avlastning for neste år i budsjettet til FFO. 
 
Reidunn presenterer Kreftforenings koronasituasjon. 



 
 

 
 
 

 

Kreftforeningen tok kontakt med helsedirektoratet og var med å 
svare på landsdekkende tilbud gjennom dem.  
 

- De har holdt mange WebSeminar på ulike temaer som 
oppleves som en suksess.  

- «Heltemøter» for barn, hvor de treffer kjendiser.  
- Digitale treffpunkter for barn 
- Temakafeer har de startet opp med igjen. Nå har de 

begynt med fysiske møter med inntil 20 personer  
- Kreftforeningen i Agder er med på et prøveprosjekt kalt 

«Følgetjenester», hvor frivillige, med opplæring, 
transporterer syk «fra A til B».  

- «Hverdagshjelpen» skal starte på landsbasis. Det er et 
prøveprosjekt hvor frivillige kan komme hjem og hjelpe 
med husarbeid. 

- Kreftforeningen har vært mye på radio og TV for å minne 
om at det ikke er stopp i legebesøk. For kreftpasienter er 
det viktig at de kommer tidlig til lege for diagnose.  

- De har lært mye om bruken av digitale verktøy, men ser 
at mange trenger hjelp helt inn i hjemmet. Korona har 
gjort at isolasjonen har vært utfordrende for mange.  

 
Randi Torjussen fra A-larm:  
A-larm har opprettholdt aktivitetsnivået, men utendørs. Flere 
tilbud ble lagt ned/stanset som følge av korona, og dette 
påvirket mange pårørende. Det ble opprettet flere grupper for å 
dekke etterspørselen. Mentortjenesten har hele tiden vært 
opprettholdt og har møtt sine brukere, selv med 
koronasituasjonen. De følger smittereglene godt ifm. møter. 
 
Det oppleves også en økning i alkoholforbruk, spesielt blant 
voksne og eldre. 
 

 
13:15 til 13:30 - Pause 
(15 min) 
 
Sak3: 13:30 til 13:45 - 
Avdelingsdirektør 
Torbjørn Ravnaas 
presenterer NAV 
Spesialtjenester  
 

 
Torbjørn presenterer seg selv og NAV Agder Spesialtjenester 
 
De har 6 rådgivende overleger; Nevrologer, fastleger, gynekolog 
– leger tilknyttet NAV i en 100% rolle eller med delt stilling hos 
NAV og i legeyrket for øvrig.  
 
NAV Agder Spesialtjenester server NAV-kontorene med sin 
kompetanse. 
 
Presentasjonen legges ved referatet. 
 

  



 
 

 
 
 

 

Sak4: 13:45 til 14:00 - 
NAV-leder Øystein 
Fritzen presenterer 
NAV Grimstad sin plan 
for brukermedvirkning  
 

Øystein Fritzen presenterer seg.  
Ny NAV-leder for NAV Grimstad siden 1. mai 2020. 
Kontoret har som et mål at de skal opprette et lokalt 
brukerutvalg. Det er drøftet i partnerskapet og med NAV fylke, 
at de vurderer å ha et samlet brukerutvalg sammen med NAV 
Arendal. Det jobbes med en plan for dette nå. 
 
Prosessen med etableringen av utvalget starter i 2020, men det 
antas å være på plass først i 2021. De vurderer også bruk av 
brukerpanel. 
 
Prosjektplanen vedlegges referatet, men ble ikke vist i møtet av 
tekniske årsaker.  
 
Brukerutvalget støtter ideen om at Arendal og Grimstad 
samarbeider om lokalt utvalg. 
 

 
14:00 til 14:15 - Pause 
(15 min) 
 
Sak5: 14:15 til 14:45 - 
Utviklingen på 
arbeidsmarkedet og 
utdanningsmuligheter 
(NAV Agder Arbeid og 
utvikling) 
 

 
Terje Johnsen fra NAV Agder Arbeid og utvikling presenterer 
utviklingen på arbeidsmarkedet og utdanningsmuligheter. 
 
Personer som er permitterte over tid bruker av 
«dagpengedagene» sine. Det betyr at disse kan ende opp uten 
arbeidsgiver og allerede ha brukt opp inntil halvparten av 
dagpengerettighetene sine når de blir arbeidsledige. 
 
Utviklingen innen yrkesgrupper: 
Økende ledighet innen yrkesgruppene reiseliv og transport, 
serviceyrker, kontorarbeid, akademiske yrker og ingeniør- og 
IKT-fag 
 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 

 
Sak 6: Eventuelt 
 

 
Det er enighet om at årskonferansen holdes digitalt i år. 

 


