
  Referat brukerutvalg 
Kl 13.00 – 14.30 
Sted: Sortland 

Møtedato: 06.12.18 
Referatdato: 
06.12.18 
Hege Løkken 

 
Visjon: 
 
Sammen om velferd og 
utvikling i Vesterålen 
 
Verdigrunnlag: 
 
Trygghet og respekt 
Humør og entusiasme 
Åpenhet og ærlighet 

Saksliste: 
1. Avklaring av 
brukerrepresentanter 
2. Budsjett 
3. RO rapport 
4. Tjenesteavtaler 
5. Evaluering av brukerutvalget 

Deltakere: Møtte: 
Odd Robert Leiknes X 
Solfrid Dyrø X 
Gunn Heidi Vollen X 
Sture Jacobsen X 
Hege Løkken X 
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

1  
Det har vært noe usikkerhet knyttet til hvem av representantene i brukerutvalget  som er  
vara og hvem som er faste medlemmer i utvalget.  Gunn Heidi Vollen er pårørende 
representant, Solfrid Dyrø er representant for brukerorganisasjon, NFU. Odd Robert 
Leiknes er representant for brukerne og Egil Hitland er vara. Vara møter kun når den faste 
representanten ikke kan møte. 

 

  
Budsjett: Sture informerte om budsjett 2019: Den økonomiske situasjonen til Sortland 
kommune er svært utfordrende. Helse og omsorg: I budsjettforslaget ble det foreslått 10% 
reduksjon i vikarbudsjettet, dette er redusert til 5% reduksjon etter formannskapsmøtet. 
Videre er det foreslått at enhetslederleddet fjernes, dvs. 4 stillinger. Disse skal erstattes med 
2 konsulentstillinger i stab hos  kommunalsjefen. Ingen vekst i budsjettet for øvrig. 

 

3.  
RO rapport: Sture informerer kort om hva som kommer fram i rapporten:  

- Miljøtjenesten gir gode tjenester til brukerne. 
- Logisk omsorgstrapp til boliger 
- Avdelingene er passe store 
- Lite rom for innsparinger 
- Noen dysfunksjoner, med det menes det at noen brukere er «feilplassert» i forhold 

til tjenestebehovet. Dette skyldes i hovedsak at leiligheter blir tildelt ved ledighet, 
og at den som trenger den mest får leiligheten.  

 
 Rapporten sendes ut til brukerutvalgets medlemmer, og til alle som var inne til samtale før 
den offentliggjøres.  

 

4.  
TJENESTEBESKRIVELSE FOR personlig assistanse, praktisk bistand (hjemmehjelp) og 
opplæring i dagliglivets gjøremål.  Det ble diskutert noe rundt innholdet i tjenesteavtalene. 
NFU gir høringsuttalelse. Høringsfrist 20.12.18.  

 



5   
Evaluering av Brukerutvalget Se vedlegg 
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