
  Brukerutvalg for Psykisk helse og rus 

Sted: Psykisk helse Møtedato: 23.01.18 

Referatdato: 
24.01.18 

 

 

Visjon Sortland 

Kommune: 

 

Sammen om velferd og 

utvikling i Vesterålen 

 

Verdigrunnlag: 

 

Trygghet og respekt 

Humør og entusiasme 

Åpenhet og ærlighet 

 

 

Saksliste: 

1/18: Møteplan 2018 

2/18: Kriterier for tilskudd til 

interesseorganisasjoner 

3/18: Informasjon fra Enhetsleder: 

 Nye lokaler i 

Kystnæringsbygget 

 Erfaringskonsulent: 

Stillingsbeskrivelse 

 Rusmiddelpolitisk 

handlingsplan 

 Tjenesten Psykisk helse og rus 

 

4/18: Eventuelt 

 

Deltakere:  Møtt: 

Turid Dalsegg X 

Rikard Jakobsen X 

Arvid Hansen Meldt forfall 

Olav Fenes x 

Lise Lotte Stenersen (ref) x 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Ansvarlig 

1/18 Møteplan 2018. Vi planlegger møter i april, september og november.  

Neste møte er tirsdag 17.april klokka 14:00. 

 

 

2/18 Gjennomgang av kriterier for tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner innen Psykisk 

helse. Det er ønskelig at man lyser ut midlene tidlig på året. 

 

 

3/18 Informasjon fra enhetsleder: 

 Gjennomgang av planene for nye lokaler i Kystnæringsbygget. Rustjenesten og 

Erfaringskonsulenten skal ha fast kontor der, mens det er ambulante kontor for 

samtaletjenesten. Gunstig med samlokalisering med Frisklivsentral og legekontor. 

 Erfaringskonsulent er ansatt. Han skal blant annet bringe inn brukerperspektivet i 

vårt arbeide med: 

-  planverk 

-  samarbeid med brukerorganisasjoner 

- motivasjonsarbeid/veiledning av rusmiddelavhengige 

- bringe inn brukerperspektivet i fagmiljø 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan er under utarbeidelse. Den vil bli sendt ut på 

høring etter hvert. 

 



 Gjennomgang av organiseringen av tjenestene innen Psykisk helse og rus. 

Delt inn i : 

- Bofellesskap 

- Rus 

- Dagsenter 

- Miljøtjenesten 

- Samtale 

 

4/8 Eventuelt: 

 Kontaktinformasjon( epost) til brukerutvalget sine medlemmer skal ligge på 

kommunenes hjemmeside. 

 Brukerutvalget sine medlemmer vil ha en aktiv tilnærming for å få inn saker til 

utvalget. Dette vil de gjøre gjennom å informere sine medlemmer om utvalget via: 

- FB 

- Epost til alle medlemmer 

- Medlemsmøter  

- Media 

 Antall møtedeltakere. Vararepresentant kan møte, men vil ikke ha stemmerett når 

fast medlem møter. 

 

 

 

 


