
Referat møte i Brukerutvalg Aktivitet og Boveiledning den 12.01.23 i Rådhuset. 
 
De som møtte var: Ingrid Bergem, Kari Dalen Nordseth, Ole Anders Skaget, Linda Solberg, 
Mette Wang og Per Terje Baadnes. 
 
Marit Neerland Hopshaug og Liv Rokstad var invitert til drøfting Sak.1. 
 
Sak 1. Hva kan gjøres med uteområdet mellom skolen og Bofellesskapet. 
 
I dag er området grovplanert og vil gro igjen med ugress om det ikke blir gjort noe. Det er 
nevnt i prosjektfasen at det kan opprettes et samarbeid mellom skolen og Bofellesskapet 
som en del av skolens planer og naturlig integrering for brukere i bofellesskapet. 
 
Vedtak:  

1. Det avklares med kommunen hva vi kan gjøre og om det er muligheter til 
økonomisk bistand. Ingrid kontakter Ingeborg. 

2. Sette ned en prosjektgruppe der Enhetslederne er medlemmer og som kaller inn 
referansegrupper etter behov. 

3. Det blir utarbeidet ei planskisse som presenterer for kommunen og berørte parter. 
 
 

Sak2. Ønske om flere fellesmåltider. 
 
Enkelte av brukerne opplever mye uro og stress ved middagsmåltidene. Mye på grunn av at 
etter middagen er servert blir brukeren alene og med døra åpen blir det ikke matro. Det er 
uvant å sitte alene å spise. 
Vedtak: 
Dette er ikke et problem for alle, og for de som trenger bedre ro rundt måltidene tar dette 
opp med teamene og finner ei løsning som minsker problemet. Kanskje flere fellesmåltider 
for enkelte. 
 
Sak 3. Bruk av fellesstua. 
 
I dag er fellesstua stengt fra kl. 20 på hverdager og kl. 21 på helgedager. Skal dette arealet 
regnes inn som endel av brukernes husleie skal de ha fri adgang. Årsaken til låsing er at det 
ble mye uro. Dette kan skyldes fri flyt og lite organisert samhandling.  
 
Vedtak:  
Hvert team kommer med forslag på aktiviteter som bruker liker og som kan gjøres på 
fellesstua. 
Ledelsen setter opp ei plan for aktiviteter utover uka og som de ansatte plikter å 
gjennomføre. Disse aktivitetene blir kunngjort med tidspunkt. Aktivitetene blir evaluert av 
teamene som kommer med forslag på forbedringer og nye aktiviteter. 
 
 
 
 



Sak 4. Kommunens videre arbeid med IP-planer. 
 
NFU har lenge påpekt at alle ledd i kommunen ikke tar brukernes ønske om fungerende IP-
planer til følge. Det er også tatt opp i flere møter både på individuell plan og på ledernivå 
uten at det blitt tatt tak. 
I kommunens egen «Målsetting for aktivitet og boveiledning» Spesifikke mål, punkt 7. står 
det: Den enkelte beboer skal ha en egen individuell plan ( evT. Tilbud om IP.) 
Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i pasientrettighetsloven og 
sosialtjenesteloven. Kommunen har plikt til å utarbeide planer for de som ønsker det for å 
sikre et praktisk verktøy for et forsvarlig tilbud. 
 
Vedtak:  
Enhetsleder undersøker hvem som har fungerende individuelle planer og om de ansatte 
kjenner disse og bruker dem. Hvis det mangler planer for enkelte skal disse ha tilbud om å 
få utarbeidet en slik. 
 
Sak 5. Info om feil og mangler ved Rådhusveien Bofellesskap. 
 
Verneombud Linda Solberg har foretatt en vernerunde på begge bofellesskapene, og kunne 
påpeke mange feil og mangler. Disse er rapportert videre i systemet. Jeg vil berømme Lindas 
grundige rapport og utførelse. 
 
Sak 7. Ønske om renovasjonsdunker plassert utenfor hovedinngang. 
 
Det var innkommet et brev til publikumssenteret om renovasjonsordningen ved 
bofellesskapet. I anbudet var det inntegnet nedsenket renovasjon ved innkjørselen, men 
prosjektleder/administrasjon bestemte at bofellesskapet skulle benytte skolens 
renovasjonsanlegg, og at bofellesskapet skulle faktureres med 50% av skolens 
renovasjonskostnader. 
De fleste beboerne har ikke problemer med denne ordning, og ønsker ikke merkostnaden 
med flere bossdunker. 
Vedtak: 
Teamet til de som har ønsker forbedring av renovasjonsordningen, drøfter problemet og 
finner en løsning som fungerer. Søppelposer på gangen er ikke ønskelig. 
 
 
Referent Per Terje Baadnes. 
 
 
 
 
 


