
 

 

Brukerutvalgsmøte 05.12.22  

 

Tilstede: Oddvar Lura, Berit Johnsen, Ann-Cathrin Hepsø, Merete Stensø, Nina Rosvoll, 
Inger-Lise Lervik, Synøve Gulla og Iselin S. Aure.  

 

Sak 1: Orientering om brukerutvalgets rolle, oppbygging og statutter siden oppstart i 
2016.  

Sak 2: Leder i brukerutvalget  

Per nå er det ingen leder i brukerutvalget. Inger-Lise legger frem muligheten for at tjenesten 
legger til rette for at de tar ansvar for innkalling til møter, finne møteplass og alt det praktiske 
rundt utvalget. Lederen vil da stå for å være møteleder og være kontaktperson for bruker og 
pårørende som ønsker å komme med tilbakemeldinger og saker inn til utvalget.  

Inger-Lise foreslår Berit Johnsen som leder. Berit ønsker å få tenke på det.  

Sak 3: Møtegodtgjørelse  

Oddvar Lura kommer med innspill om at det tidligere har vært møtegodtgjørelse for bruker – 
og pårørenderepresentanter i brukerutvalget. Dette har det ikke vært den siste tiden. Inger-
Lise ser videre på saken og det skal til neste møte være avklart.  

Sak 4: Møteplan 2023  

Tilbakemelding om at brukerutvalget sine møter legges til samme tid som resten av utvalgene 
i kommunen, før kommunestyremøte og lignende.  

Vedtatt møteplan for 2023:  
06.03.23 kl.13 Hopen (årsmøte)  

05.06.23 kl.13 Innsmøla  

04.09.23 kl.13 Hopen  

06.11.23 kl.13 Innsmøla  

Innunder saken om møteplan diskuteres det strategi for å få opp engasjementet rundt arbeidet 
som gjøres i brukerutvalget. Dagens møte var åpent for alle brukere og pårørende, men ingen 
oppmøtte. Det bestemmes at utvalget forsøker å stille på stand på Smølasenteret før årsmøte i 
mars. Iselin tar kontakt med senteret for å avklare at vi kan komme. På stand ønsker vi å gi 
informasjon om dagaktivitetstilbud, kreftkoordinator, støttekontakt, velferdsteknologi og 
brukerutvalget. Brosjyrer er klare og det laget plakat for innkalling til årsmøte i 
brukerutvalget.  



 

Sak 5: Orientering om åpning av dagaktivitetstilbud for personer med demens 

Aud Jorunn, aktivitør på sykehjemmet, vil fra desember gå ut av sykehjemmet og over i 
dagaktivitetstilbudet. Hun vil ha støtte i Ann Kristin Folde i oppstartsperioden.  

Lone Kolbye er kontaktet, hun tilbyr kursing i det som kalles «Aktivitetsdosetten». Dette vil 
kunne trygge ansatte som nå vil få et tydeligere ansvar for aktivisering og gi dem gode 
verktøy.  

Sak 6: Serviceerklæring i omsorgstjenesten  

Det informeres av Inger-Lise at det i tiden fremover skal jobbes med serviceerklæring for 
omsorgtjenesten. Dette erklæringen vil si noe om forventingene som ligger i tjenesten. Det 
lages forslag som legges frem til brukerutvalget ved neste møte.  

Sak 7: Innspill fra Oddvar Lura 

Oddvar Lura kommer med innspill på muligheten for å tilby fellesmåltid for ensomme eldre 
på dagaktivitetsavdelingen. Dette tas med videre i tjenesten.  

 

 

 

 

Referent: Iselin Svenning Aure  


