Aktivitetshjelpemidler. Endring fra Nav.
Jeg viser til tidligere informasjon om tildeling av midlene for 2020, der Nav
sentralt har informert om at det er datoen for når søknaden blir mottatt i Nav
sine systemer som gjelder. Nav har nå endret dette og sier at det er
vedtaksdato som gjelder:

«Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer om at det er en ramme for
aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Rammen ble oppbrukt 17. mars.
Etter den datoen har ikke hjelpemiddelsentralene hjemmel til å tilstå
aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. Dette betyr at fra og med 18.
mars kan det ikke gis nye positive vedtak på slike hjelpemidler, uavhengig av
når søknaden ble mottatt.»

Bilsenter Østlandet
Anders Nupen Hansen sitter i brukerutvalget ved Bilsenter Østlandet og har
mottatt informasjon fra avdelingsleder Grethe Fleischer. Informasjonen kan
være nyttig for flere:
NAV følger Helsedirektoratets anbefalinger om å begrense spredningen av
koronaviruset. Vi har aktivt tatt i bruk hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. I
tillegg har alle møter og arrangementer i regi av NAV blitt avlyst frem til 15.
april.
Møter som eventuelt kan gjennomføres ved bruk av videoløsning eller
strømming, gjennomføres dersom det er hensiktsmessig. Alle fysiske møter
(interne/eksterne) begrenses til det som er helt nødvendig.
Ansattes tjenestereiser i inn- og utland avlyses, eller utsettes.
Det betyr at vi har
•

Stengt vårt publikumsmottak og våre utprøvingslokaler i Kabelgata 2

•

Avlyst alle utredninger og utprøvinger både her på huset, ute hos bruker
og hos våre ombyggere

•

Løpende bygging av både gruppe 2 saker og spesialutstyrssaker vil
gjennomføres. Bilene bygges som forespurt/tilbudt, slik at bilsakene ikke
stopper opp

•

Løpende kommunikasjon med ombygger via elektroniske plattformer
som Face time og videomøter

Følgende går som normalt:
•

Reparasjoner og Periodisk Ettersyn

•

Drosjerekvisisjoner

•

Saksbehandling inntil forhåndsvedtak fattes

Nye bilsaker
•

I og med at vi ikke foretar noen utprøvinger frem til 15. april, blir det
heller ikke bestilt noen nye biler

•

Alle bilfabrikkene i Tyskland stenger sin produksjon fra og med i morgen
20. mars og i 14 dager

Utlevering av biler
•

Trafikkstasjonene er stengt, men de har gitt dispensasjon for visning og
godkjenning av nye NAV biler

•

Tinglysning og underskrevet gjeldsbrev må være på plass som ellers før
utlevering

Bilombyggerne
•

Ombyggerne holder sin drift i gang så langt de klarer

•

De presiserer at de forholder seg til informasjon fra Folkehelseinstituttet
mht å begrense spredning av koronaviruset

•

De er forberedt på å måtte permittere teknikere dersom billeveransene
stopper opp

Bilsenter Østlandet vil avgi saksbehandlerressurser til andre enheter i NAV som
i disse dager opplever stor pågang; dagpenger, sykepenger mm. Vi er også
forberedt på å avgi helsefaglig kompetanse til kommunene.
Se nhf.no

På nettsiden vår finner dere samlesiden «Covid-19. Spørsmål og svar». Mye av
den informasjonen jeg sender på e-post bearbeides og legges inn der, slik at
man kan få oversikt ett sted og samtidig nå ut til flere. Her er også informasjon
om BPA og andre aktuelle tema.

Med vennlig hilsen

Guri Henriksen
Norges Handikapforbund

