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Referat fra NAV Agder Brukerutvalg 
 

 
Sak: 
 

 
Diskusjon/Konklusjon: 
 

 
Sak 1: Introduksjon 
 

 
Reidunn Scherpf ønsker alle velkommen til dagens møte 
 

 
Sak 2: 
Serviceklagestatistikk 
 

 
Dan Korsvik presenterer Serviceklagestatistikken for NAV Agder. 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 

 
Sak 3: 
Brukeroppfølging i 
NAV for ordinært 
ledige og sykemeldte 
 

 
Kristin Rimstad presenterer oppfølgingsløpet for ordinære og 
sykemeldte brukere i NAV systemet. 
 
Hun forklarer hvordan en bruker blir registrert og følges opp, hvilke 
muligheter de har, samt hvilke plikter bruker og veileder har. 
 
Presentasjonen er vedlagt referatet. 
 

 
Sak 4: Info om 
klartspråkprosjektet 
 

 
Asle Stalleland forteller hvordan det går med språkprosjektet og 
hva den videre planen er. Det er 5-6 brukerrepresentanter som har 
sagt seg villig til å bli med videre i prosjektet. Asle holder kontakten 
via epost og møter på video, men ønsker også å se om det er 
mulig å få til fysiske møter i 2021. 
 

 
Sak 5: NAVs løsning 
på avviklingen av 
banktjenester hos 
post i butikk 

 
Tone T. Solheim presenterer NAV sin løsning på at banktjenester i 
«post i butikk» ble avviklet i juni. Løsningen innebærer bruk av 
betalingskort, som ikke er knyttet til et kontonummer, for personer 
uten mulighet til å skaffe seg bankkonto. Selve presentasjonen er 
vedlagt referatet. 
 



 
 

 
 
 

 

Sak 6: Startlån og 
tilskuddsordning 

Tone Midttun fra Husbanken presenterer startlån og 
tilskuddsordninger fra Husbanken. 
Startlån kan kombineres med tilskudd og er en del av 
rammetilskuddet til kommunene. Kommunene står fritt til å velge 
hvor mye de setter av til tilskuddsordningene. 

• Tilskudd til etablering brukes oftest sammen med startlån, 
og da for barnefamilier. 

• Tilskudd til prosjektering gis gjerne i forkant av tilskudd til 
tilpasning av bolig. Gjelder tilskudd til profesjonell bistand 
som kan si noe om hva slags tilpasning man har behov for i 
boligen. 

• Tilskudd til tilpasning av bolig, for at man skal kunne bli 
boende hjemme når man blir eldre eller trenger andre 
tilpasninger i hjemmet for å kunne fortsette å bo der. 

 

 
Sak 7: Mentor-
/Likemannstjeneste 
(A-larm) 

 
Jan Ivar Ekberg fra A-larm presenterer Likemannstjenesten i A-
larm. Presentasjonen er vedlagt referatet. 

 
Avslutning: 

 
Det vil sendes ut henvendelser til organisasjonene om 
valg/gjenvalg av brukerrepresentanter for neste periode (2 år). En 
brukerrepresentant kan sitte totalt 3 perioder (6 år). Informasjon 
om neste møte kommer trolig på nyåret når kandidatene for 
brukerutvalget er på plass igjen. 
 

 
 


