
Referat møte i Brukerutvalg Aktivitet og Boveiledning den 16.06.22 i Rådhuset. 
 
De som møtte var: Ingrid Bergem, Kari Dalen Nordseth (På Teams), Ole Anders Skaget, Inger 
Karin Hammervold, Mette Wang og Per Terje Baadnes. 
 
Brukerutvalget har som mandat å bedre samarbeid og medvirkning for alle involverte i 
organisasjonen, til beste for brukerne. For at dette skal fungere etter intensjonen er det 
viktig at alle involverte er aktive og kommer med innspill der de ser ting kan forbedres. Dette 
gjelder administrasjonen, ansatte, brukere og foresatte/verger. Enhetsleder sørger for at 
ansatte også blir en medspiller i dette arbeidet som etter lov og forskrift er pålagt 
kommunen. Dette samarbeidsorganet har ligget brakk i noen år og må derfor komme 
skikkelig i gang. Det formelle er på plass så det er opp til medlemmene å få dette til å 
fungere. Det betyr at alle parter må komme med forslag til saker som bør drøftes i rådet. 
Når møtet blir avlyst pga manglende sakliste betyr det at utvalget ikke fungerer, og partene 
må skjerpe seg og bli mer proaktiv. 
 
Saker til drøfting innmeldt fra Geir Wang  
 

1. Strømregning. Hvordan fordeles dette på brukerne i det nye Bofellesskapet? 
Ingrid kunne fortelle at det skal fordeles 70/30 mellom kommunen og brukerne. 
Siden det ikke er målere i hver leilighet, skal brukernes andel deles likt. Alle brukere 
har en fast pris innbakt i husleia og det vil bli en avregning ved årets slutt. 
 

2. Hvem har ansvaret for renhold i leilighetene? 
Ingrid slo fast at dette skal være en del av ukeplanen og ansatte sammen med 
brukeren der det er mulig, sørger for nødvendig renhold i leiligheten 
 

3. Hva skal gjøres med utearealet? 
I funksjonsbeskrivelsen Punkt 71. og 72. side 38 Anleggsarbeid kan vi lese. 
Berørt område skli sås gressplen Mellom asfalt og plenareal monteres betong 
kantstein. Det står videre at beplantning skal utføres i samarbeid med skole. 
 
Siden vi ikke har fått et klart svar på dette vil Mette kalle inn til dugnad for å så i gress 
på arealet foran terrassene og lage noen pallekarmer med jordbær. 
 
NFU kjøper inn en sittegruppe til uteterrassen fellesarealet til kr. 12.000. De har 
tidligere kjøpt inn airhockey bord til kr.20.000. 
 
 

4. Brannøvelse. 
Har det vært holdt brannøvelse med brukerne slik at de vet hvordan alarmen virker 
og hvor de skal møte? 
Ingrid kunne opplyse at det vil bli holdt brannøvelse med personalet i løpet av uka, 
og at brukerne vil få en brannøvelse etter sommeren. Samlepunkt vil være ved 
ladestasjon og ikke inne i bygget som tidligere beskrevet. 
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Saker til drøfting innmeldt fra Per Terje Baadnes. 
 
 

1. Brev fra NFU om byggeprosess. 
Per Terje orienterte om brev til kommunen og de svar som er gitt. Disse kan leses på 
Innsyn Smøla kommune. 
 

2. Hvordan melde feil og mangler. 
Ingrid skulle lage et skriv som skal beskrive hvordan brukerne kan melde feil og 
mangler ved leiligheta og hvordan de skal få justert varme og ventilasjon. 
 

3. Låsesystemet som ikke fungerer for alle. 
Det ble presisert at alle brukere skal få et system som er individuelt tilpasset 
brukerens behov. 
 

4. Søppelhåndtering nye bofellesskapet. 
Det vil ikke bli et eget avfallsanlegg som beskrevet i funksjonsbeskrivelsen, men felles 
med skolen. Bette vil bli fakturert i husleia. 
 

5. Hvordan fordeles regning tilknytningsavgift vann og kloakk. 
Kommunen har i et administrativt vedtak besluttet å fakturere en tilknytningsavgift 
for vann og kloakk på kr. 299.924,85.  
Skal brukerne ha hele regninga eller skal dette fordeles 30/70 som strømutgifter?  
 

6. Bruken av fellesareal. 
Ifølge Ingrid er det på gang restriksjoner for bruken av fellesarealet. Regler vil bli 
utarbeidet og det vil bli avlåst etter kl. 20. Dette betyr at siden brukerne ikke har fri 
tilgang skal de heller ikke belastes dette arealet i beregning av husleie. 
 

7. Instruks til ansatte og vikarer om klær og utstyr som kreves for inne og 
uteaktiviteter. 
Brukerne i nye bofellesskapet er forholdsvis unge og har behov for en aktiv og 
meningsfylt hverdag. Dette betyr at de ansatte må være forberedt på uteaktiviteter 
sammen med brukerne og ha uteklær tilgjengelig for slike aktiviteter slik at 
beboernes fysiske og psykiske helse blir ivaretatt. Det er utarbeidet en beskrivelse 
som sier noe om dette, men er denne gjortkjent for alle arbeidstakere og en den 
operasjonalisert. Med aktive brukere vil det kanskje ikke være behov for restriksjoner 
i fellesarealet. 
 

8. Lage et system for å ta vare på utstyr som kjøpes inn og lånes ut av 
hjelpemiddelsentralen. 
Her menes sykler og utstyr som brukerne benytter. Dette må i vårt klima oppbevares 
inne ellers ruster det fort. Utstyr som NFU har gått til innkjøp av ønskes tatt vare på 
og de foreslår at noen av betjeningen blir en «vaktmester» for noe av utstyret. 
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9. Bemanningssituasjonen. 
Ingrid mente at dette er noe som ikke hører hjemme i dette fora, men kunne si at de 
har de ansatte som skal til for å gi forsvarlige tjenester. 
 
Eventuelt: 
1. Inger kom med påminnelse om at det nå er lett å glemme beboerne i Hopen 

bofellesskap, og de har heller ikke et direkte medlem i Brukerutvalget. Dette bør 
vi gjøre noe med i neste valgomgang. 

2. Sommerfest. 
Vil bli holdt i Nye bofellesskap torsdag 30.06. kl. 17.00. 
Ansatte ordner enkel servering. Kari lager invitasjoner til alle som bruker 
aktivitetssenteret og Ingeborg Johnsrud Dyrnes. NFU tar utgiftene. 
 

3. Neste møte 25.08.22. 
 
Referent 
Per Terje Baadnes 
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