
REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET 

14.06.21 KL 16:00 på Rådhuset, formannskapssalen. 

 

Til stede; Merete Hofstad, Merete Stensø, Unni Betten, Oddvar Lura, Åge Buskenes, Laila 

Hopshaug, Gunvor Folde, Ingeborg Johnsrud Dyrnes og Mariann Nuncic (referent). 

 

Saksliste 

 

Sak 1. Orientering ved kommunalsjef Ingeborg Johnsrud Dyrnes, svar på 
bekymringsmelding. 

- Deler også vår bekymring på sykepleiermangel og orienterer om arbeidet som har 
vært gjort. Har utarbeidet et skriftlig svar som også publiseres via postlisten. 
Prosjektgruppe er igangsatt for å se nærmere på tiltak som kan fungere for å øke 
rekruttering til sykepleier. Her blir også ansatte invitert med. 

- Helsefagarbeiderfaget; 18 stk pr dags dato som studerer, hvor 8 stk er fra Smøla. Et 
langt løp med et års studie og 8000 timer praksis (tilsvarer et 5 års studie). 

- TT-kort; Ingeborg har vært i kontakt med fylkeskommunen, som har lovt å se på 
saken etter løsninger. Saken følges opp og det orienteres videre til leder Merete. 

- Mini-prosjekt på gang nå ila sommeren, med «åpen» kommune for turister som kan 
rekrutteres til jobb her. KF og ledere innen kommunen skal være disponibel disse 
aktuelle dagene for alle spørsmål de måtte ha. 

- Orienterer også om prosessen rundt bygging av omsorgsboliger. Planlagt 24 enheter 
med tre ulike størrelser. De er nå inne i en prosess for å se på tiltak for å begynne å 
bygge, for eksempel kjøp av mer tomt for å anlegge anleggsvei/område, 
branntekniske forslag, helsesti ++. Sansehagen og beboere må skjermes i 
byggeperioden. Et annet viktig aspekt er materialprisene nå, og vi frykter at det kan 
ødelegge noe for budsjettet.  

 
 
Sak 2. Uteområde Smøla Sykehjem, vedlikehold.  

- Det har vært dugnad forrige helg og det ble et stort løft siden den begynte å bli litt 
gjengrodd. 

- Ellers blir det litt dugnad med de ansatte og noen brukere for å vanne og 
vedlikeholde. Hadde vært en fin sommerjobb for ungdom å male, ta små 
reparasjoner etc. Vaktmester blir orientert om vedlikeholdsoppgaver fra 
avdelingsleder Heidi. 

- Forslag om å ha markise eller pergola. 
 
 
Sak 3. Eventuelt 

- Hjemmehjelp utfases i sommerperioden pga mangel på personell. Brukere vil få et 
privat tilbud. De må prioritere helsehjelp først og fremst. Pr i dag brukes flere 
helsefagarbeidere som vaskehjelp. 



- Vi ønsker oss frivillighetssentral i kommunen som koordinerer frivillighet innen 
helse/kultur/idrett, og det jobbes med saken fra flere hold. Saken tas med videre til 
neste styremøte. 
 
 
 
Neste møte blir 6. september kl. 16:00 i formannskapssalen. 

- Foreløpig saksliste; frivillighetssentral, demensomsorg/kurs og orientering om 
sommerens erfaring på tiltak opp mot ansatte. 
 

 


