
Referat møte i Brukerutvalg Aktivitet og Boveiledning den 03.02.22 i kommunestyresalen. 
 
De som møtte var: Ingeborg Johnsrud Dyrnes, Ingrid Bergem, Kari Dalen Nordseth, Ole 
Anders Skaget, Geir Wang, Mette Wang og Per Terje Baadnes. 
 
Før møtet begynte ble det avtalt at Enhetsleder tar jobben med innkalling til møte og avtale 
om møterom. Saker til neste møte sendes til leder Mette Wang og Per Terje setter opp 
sakliste til neste møte som oversendes postmottak, medlemmer og kommunalsjef. 
 
 

1. Planlegging for overgang nye boliger. Hva er gjort og hvordan få en så smidig 
overgang som mulig. 
Enhetsleder ønsker dialog med brukerne om hvordan dette best kan gjøres. Det 
utarbeides en tilrettelagt plan for hver enkelt bruker, der primærkontakt og 
pårørende/verge planlegger sammen om hva, hvordan og når dette best kan foregå. 
For visning avtales dette med byggesjef. 
 

2. Husleie nye boliger. Hva er smertegrensa for husleiepris og hva er inkludert i denne 
husleia? 
Kommunalsjef Ingeborg J. Dyrnes orienterte om saksframlegget til politikerne om 
denne saken. Der ble det foreslått en husleie på kr. 9.000 pluss strøm, TV, telefon og 
internett. Da blir det boutgifter på kr.11.000-12.000 per mnd.  
 
Per Terje Baadnes mente at dette var en sum som ikke kan godtas med tanke på hva 
brukerne får utbetalt per mnd.  
Med tanke på at kommunen får et tilskudd fra Husbanken på 45% av brutto bygge 
kostnad og attpåtil får tilbakebetalt moms vil kommunens utgifter bli minimale. 
 
Baadnes hadde tatt kontakt med Surnadal kommune som nylig har tatt i bruk et 
bofellesskap med 5 boenheter. Der hadde politikerne bestemt ei husleie på kr. 8.000 
med strøm, internett og TV inkludert. TV og internett var en avtale med Svorka der 
det var ordnet en hotelløsning.  
 
Det bør også settes spørsmålstegn ved hva som regnes som bruksareal for brukerne 
og hva som er kommunens del av bygget.  
Kommunen kan ikke gjøre brukerne til sosialklienter. 
 

3. Evaluering av byggeprosessen. 
For at boligen best mulig skal tilpasses den enkelte bruker er brukermedvirkning en 
forutsetning. For å få investeringstilskudd fra Husbanken er brukermedvirkning også 
en forutsetning. 
 
 Per Terje Baadnes som er brukerrepresentant i byggekomiteen kunne fortelle at det 
ikke har vært møte i denne på over et år. Brukerne har selv måtte tatt kontakt med 
TORO bygg for å komme med innspill.  Det er flere eksempel på at konkrete ting som 
brukerne ønsket ikke er tatt hensyn til av kommunens prosjektledelse. 



På grunn av manglende brukermedvirkning har noen av beboerne fått ei 
ekstraregning på kr.10.000 til gulv i sin leilighet.  Det er derfor meget beklagelig at 
kommunen nok en gang ikke tar brukermedvirkning på alvor. 
 
Denne byggeprosessen må evalueres og det må finnes en årsak til at prosjektleder får 
kjøre et sololøp. 
 

4. Hvordan sikre at tjenestene har god faglig kvalitet og er det områder som kan 
forbedres?  

 Er tjenestene planlagt og målrettet? Oppdatere IP-planer med klare mål. 
 Hvordan sikre brukermedvirkningen? 
 Hvordan sikre god samhandling mellom bruker og tjenesteyter? 
 Hvordan sikre at tjenesteyterne samarbeider i planlegging, gjennomføring og 

evaluering? 
 Hvordan sikre kunnskapsbasert praksis og unngå privatpraktisering? 
Det ble en lang diskusjon om de enkelte spørsmål, og Enhetsleder og 
Kommunalsjef forsikret at det jobbes med kvalitetssikring av tjenestene. 
Hva må gjøres: 
1. Brukere og pårørende må stille krav og etterspørre målstyrte planer som gir 

en forutsigbar tjenesteyting 
2. Ansatte må observere og si ifra når de ser at ting ikke fungerer. De må melde 

fra om feil og mangler. Holde seg faglig oppdatert og melde fra om 
manglende kompetanse. 

3. Ledelsen må sørge for at planer og prosedyrer er på plass, følges, evalueres 
og korrigeres. De må også sørge for at riktig kompetanse og verktøy er på 
plass og brukes best mulig. 
  

5. Har kommuneledelsen utarbeidet styringssystemer for å sikre at virksomheten 
planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer tjenestene slik at helse og 
omsorgslover blir fulgt? Hvordan kan dette dokumenteres? 
 
Kommunalsjef orienterte om hvordan møtepunktene mellom administrasjonen og 
enheten stadig forbedres, og at det vil bli tatt tak for at samarbeidet på dette 
området blir bedre. 
 

6. Koronasituasjonen i kommunen. 
 
Kommunalsjef orienterte om situasjonen og de tiltak som eventuelt må til hvis 
situasjonen blir endret. 
 
Dato for neste møte blir torsdag 19.05 2022 kl. 16.30 i Smøla rådhus. 
 
Referent Per Terje Baadnes.


