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Godkjenne innkalling til møte 4.9.2018
Godkjent
Godkjenne referat fra møte 22.2.2018
Godkjent
Nytt fra NAV Troms
Regionalisering: Nytt organisasjonskart for NAV Troms og Finnmark gjeldende
fra 1.1.2019 ble forhandlet frem i MBA-møte 14.9.2018 – se vedlegg
Tromsø er regionkontor, mens Vadsø får vesentlige hovedkontoroppgaver.
Ansatte i begge fylker er innplassert fra høsten 2018.
Brukerutvalget for ny region skal ledes fra avdelingen som ligger i Vadsø fra
1.1.2019.
Kontorsammenslåing: Foreløpig er følgende kontorstruktur i NAV Troms
etablert/under etablering: NAV Balsfjord – Storfjord, NAV Tjeldsund-Skånland
og NAV Senja-Sørreisa, i sistnevnte er Senja-kommunene i emning. I tillegg er
det samtaler mellom NAV Dyrøy/NAV Salangen/NAV Lavangen, NAV Målselv
og NAV Bardu. I Nordfylket er liten eller ingen bevegelse i ny kontorstruktur.
I NAV Finnmark er det en litt annen tilnærming, her har de bevet seg mot
TjenesteOmråde -modell. Det gjelder å finne de naturlige arbeidsmarkedene i
ny region.
Forventet gevinstrealisering fra 2020 vil være vanskelig å innfri i vår nye region,
mest grunnet liten fremdrift på kontorsammenslåing, samt at vi beholder to
lokasjoner på regionkontor. Leieutgifter vil forbli uendret i begge fylker en
periode på inntil 5-10 år.
Den nye regionen vil i utgangspunktet få 43 NAV-kontor og 6 spesialenheter.
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Det vil være stor forskjell i størrelse på NAV-kontor, samt ulikheter på
kompetanse, leveranser og læringsmiljøer.
NAV Tromsø: Viderefører begrenset åpningstid for mottaket, dette har vært stor
suksess gjennom sommeren. NAV Tromsø ønsker også å se på utforming av
mottak i NAV Tromsø.
Nytt fra NAV HMS Troms v/ Juliette Fagerheim
Avdelingsdirektør Einar Bjørn fungerer som direktør inntil videre for NAV HMS
Finnmark i tillegg til NAV HMS Troms. Einar har fordelt tiden sin mellom
lokasjonene i Lakselv og Tromsø.
Digitalisering av hjelpemiddelområdet er startet, sentralt MBA har besluttet at
det opprettes work-shops med fokus på digitalisering. Man prøver å få til at
fremtidige møter, herunder også møter med kommuner, gjennomføres via
Skype.
Utbetaling aktivitetshjelpemidler(vinterutstyr) for brukere under 26 år er
midlertidig stoppet resten av 2018, grunnet overforbruk.
Brukerpass opprettes for brukere, her gis de brukerne, som kan hjelpe seg
selv, tilganger/rettigheter til å søke/sende søknader/ eie egen sak/kontakte
leverandører o.l. Brukerutvalgets medlemmer bes om å formidle informasjon
om brukerpass i egne organisasjoner
Brukerutvalgets medlemmer uttrykker bekymring for regionalisering og
digitalisering som NAV er midt oppe i for tiden og oppfordrer NAV å ivareta de
svakeste gruppene i samfunnet. NAV må være tilgjengelig for denne gruppen
og i tillegg ivareta ansatte og deres arbeidsmiljø. Det kan oppfattes som
utfordrende å bo i utkantstrøk. Nå er det viktig å være en våken
brukerrepresentant.
NAV Tromsø oppfordres til å ta med seg utvalgte medlemmer fra
brukerutvalget med på utforming av mottak i NAV Tromsø.
NAV oppfordres også til å samarbeide med andre etater, f.eks skatt, bank,
Altinn o.l. om å holde kurs for å bygge digital kompetanse blant innbyggerne i
regionen
Brukerutvalgets medlemmer ønsker å rose NAV HMS Troms for informasjon
som sendes via nyhetsbrev.

12/18

Nytt fra organisasjonene:
RIO: Heroin assistert behandling, som en del av LAR.
ønskelig at de som ønsker å bli rusfrie skal få tilrettelegging for å klare dette.
RIO ønsker tips om «småjobber»? Mulig å opprette et kreativt verksted med
samfunnsnyttig verdighet som mål ?
LO Stat: Uttrykker bekymring for stengte dører hos NAV. Særlig sett i lys av
digitaliseringen som pågår.
NHO: Mangel på arbeidskraft i nord. Fagarbeidere og fagbrev. Tilrettelegge for
lærlinger. Er vi kjappe nok til å fange opp trender/svingninger i
arbeidsmarkedet? NHO mener at arbeidsgiverne har tatt samfunnsansvar når
det gjelder arbeidsinkludering.
FFO Troms: arrangerer erfaringsbasert opplæring i oktober. Representant fra
FFO ønsker ikke gjenvalg i neste periode
LHL –klinikken på Gardermoen er åpnet, Glittre og Feiring-klinikkene er
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nedlagt.
Flerkultuelt forum har arrangert internasjonal uke i Tromsø.
NAV Troms brukerutvalg deltakelse Verdensdagen for psykisk helse den
5.10.18
Unni Bjerkmo, representant fra velferdalliansen hadde avtalt med Tromsø
kommune om at NAVs brukerutvalg deltakelse på stand på Jekta med
rus/psykiatritjenesten.
Ingen av brukerutvalgets medlemmer møtte på stand i tidsrommet kl. 09.0012:00
Strategi for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå
NAV Troms har meldt inn innkomne høringssvar
Honorering/avlønning for deltakelse bør implementeres i strategien slik at
medlemmer av brukerutvalget blir likestilt med ordinære ansatte, og at
representantene avlønnes for arbeid i både for- og etterkant av møter.
Regjeringens inkluderingsdugnad
Hvordan skal NAV i Troms få dette til?
Planlegge et arbeidsverksted/dag utenfor huset og invitere strategiske
samfunnsaktører:
LO
NHO
Utdanningsetaten
Fylkeskommunen
Leder Brukerutvalget
Opplæringskontorene
Tema: jobbmatch, rask avklaring, dugnad, for nå trenger vi alle arbeidstakerne !
Målgruppe:
Alle med nedsatt arbeidsevne
Innvandrere
Unge med hull i CV
Felles mål: Finne hva som stopper? Hvor det stopper? Hvor bidrar NAV? Hvor
bidrar arbeidsgiver?
Resultatet av denne dagen må kommuniseres ut til alle parter.
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Implementering av dugnaden:
Hvem skal utfordres?
Hvem skal følge opp?
Hvem skal involvere?
Eventuelt
Skilting i Vestregata – NAV-huset
Alle planlagte møter i brukerutvalget gjennomføres årlig.
Gangfelt/skilting mellom tunnelinnslag i Vestregata – NAV-huset
NAV-leder Geir Jakobsen utfordres til å purre opp tidligere henvendelse fra
NAV Troms brukerutvalg om denne saken.
Program for neste møte, flyttet til 15.11.18 fra kl. 09:00-14:00
• Inkluderingsdugnad
• Strategi for brukermedvirkning
• Veimerking i Vestregata – NAV- huset

•

Evaluering, deltakelse Verdensdagen for psykisk helse

