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Møtedato:
Sted:
Tid:
Lunsj:

17. oktober 2018
NAV Finnmark, Vadsø
kl. 08.30 – 14.00
kl. 11:30

Tilstede:
Nina Nedrejord, SAFO
Gunvor Kjelsberg, FFO
Alf Salangi, FFO
Sissel Wollmann, Kreftforeningen
Solveig Abrahamsen, Pensjonistforeningen
Einar Bjørn, konstituert avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark
Eva Lill Johansen Margit, Ass. Dir. NAV Finnmark
Ina Eliassen, Referent, NAV Finnmark
Forfall:
Gunn Rognmo Olsen, LO
Bjørg Pettersen, SAFO
Gunhild Eira, SAFO
Kopi til:
Møte i felles brukerutvalg for NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark
Sak 14/2018: Godkjenning av innkalling
Innkallingen er godkjent
Sak 15/2018: Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent
Sak 16/2018: Godkjenning av møtereferat fra 20. juni 2018.
Vedtak: Sak 11.18 Samisk telefon – brukerutvalget ønsker tilbakemelding fra NAV på om
denne saken er prioritert av direktoratet.
Sak 17/2018: Utskifting av medlemmer av utvalget i løpet av en periode.
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Postadresse: Postboks 360 // 9711 LAKSELV
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Det er stilt spørsmål om hvem som koordinerer utskifting av representanter fra
organisasjonene. Det ble informert fra NAV om at det er opp til hver organisasjon å stille med
representanter til brukerutvalget og hvordan de løser dette.
Sak 18/2018: Nytt brukerutvalg fra 2019
Utvalget sitter på overtid i påvente av ny region. Det ble informert fra NAV om at ansvar for
felles brukerutvalg for NAV Finnmark og Troms i den nye NAV- regionen er lagt til NAVenheten for tjenester og kompetanse i Vadsø. Brukerutvalget forventer å bli involvert i arbeid
som dreier seg om nytt brukerutvalg så tidlig som mulig i den videre prosessen med
organiseringa av regionen NAV Troms og Finnmark. For øvrig beklager brukerutvalget at de
ikke er involvert tidligere.
Det jobbes for øvrig med hvorvidt man skal etablere et eget brukerutvalg for
hjelpemiddelområdet i tillegg til representant i felles brukerutvalg. Det ble også diskutert
hvorvidt et framtidig brukerutvalg bør ha fast sekretariat og rutiner.
Vedtak: Saken følges opp.
Sak 19/2018: Info fra NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark v/Einar Bjørn, konstituert avd.
dir
Det ble informert om at det jobbes med et infoskriv til kommuner/brukerorganisasjoner/NAV
m. fl, om det som skjer på hjelpemiddelområdet. For informasjon om hjelpemidler generelt
anbefales det å bruke nettsidene kunnskapsbanken.net, hjelpemiddeldatabasen.no, og
nav.no.
Vedtak: Tas som orientering
Sak 20/2018: Info fra NAV Finnmark v/Eva-Lill Johansen Margit.
Det ble informert om følgende:
- Føringer fra statsbudsjett betyr at NAV må levere mer tjenester til flere brukere, for mindre
penger. NAV jobber kontinuerlig med satsing på digitale tjenester for brukere og
arbeidsgivere, der målet er at flest mulig skal benytte digitale/selvbetjente løsninger der det
er mulig. NAV/ NAV-kontorene skal bruke ressurser på de brukerne som trenger det mest.
- Arbeid med etablering av større NAV- kontor, der både den statlige og den kommunale
delen av NAV- kontorene blir en del av prosessen, starter for fullt fra 1.1.19, med et prosjekt
direkte underlagt regiondirektøren for NAV Troms og Finnmark.
- Regjeringen har satt i gang inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å øke
arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Dette har NAV
jobbet med over mange år, men regjeringens initiativ legger nå en større forventning på
resultatene fra NAV. For NAV innebærer dette et behov for mer kontakt og praktisk
samarbeid med brukere, arbeidsgivere og helsesektor, der målet er å få utsatte grupper inn i
arbeidsmarkedet.
Vedtak: Tas som orientering.

Sak 21/2018 Info fra brukerorganisasjonene
FFO sin representant kom med tilbakemelding på en tidligere sak vedrørende
lese/skrivevansker og at man ikke kjenner til at dette har en tilknytning til hørselsevne.
Det ble informert om kurs i brukermedvirkning i regi av HLF, og om skole og
rehabiliteringssenter i Lier for personer i organisasjonens målgruppe. Det ble også informert
om at sammenslåing av HLF Troms og HLF Finnmark diskuteres i fylkeslagene.
Behov for teleslynge og merking i offentlige bygg ble løftet som en viktig sak. Behov for
orientering om hvorvidt dette er på plass i NAV sine lokasjoner kan meldes inn som sak til
neste møte.
Det ble gjort en kort gjennomgang fra Kreftforeningen og Revmatikerforbundet, mens
representanten fra Pensjonistforbundet ønsker å utsette sin gjennomgang til neste møte.
Sak 22/2018 Eventuelt
Møte 13.desember i Alta – Vedtak om at møtet blir holdt 13.desember i Alta blir stående.
Det ble under godkjenning av referat diskutert forslag om å endre referatform.
Vedtak: Vedtak/uttalelser og vesentlige opplysninger i diskusjonene er det som refereres.
Reiseutgifter og refusjon for representanter:
(Spørsmål som ble løftet om reiseutgifter for representantene i forbindelse med
kostnadsutlegg følges opp av hjelpemiddelsentralen).
Skjema for refusjon av reiseutgifter ble delt ut på møtet. Det kan skannes og sendes på
epost til: nav.hjelpemiddelsentral.finnmark@nav.no
Ønsker man å sende skjema i posten, er adressen: NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark,
Postboks 360, 9711 LAKSELV
Kontaktinformasjonen finnes også her

