
   brukerutvalg 
Kl 13.30 – 15.00 
Sted: Sjøgata 

Møtedato: 29.09 .21 
Referatdato:  
 

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

Saksliste: 
 
- Gjennomgang referat fra møte 
06.05.21 
- Det er etterspurt informasjon om 
hva med ansatte som ikke vil ta 
vaksine. 
Hvordan forholder kommunen seg 
til dem? 
-Ferieavvikling i omsorg 
-Tannbehandling, hva har skjedd 
siden sist? 
- Manglende støttekontakter i 
kommunen. 
- Personavhengig om brukerne 
kommer seg på kafe  
 

Deltakere: Møtte: 
Solfrid Dyrø X 
Gunn - Heidi Vollen Meldt frafall 
Odd Robert Leiknes Ikke møtt 
Sture Jacobsen X 
Hege Løkken X 
  
  
  
  

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

 Møteplan: 
29.09.21 kl 13.30 – 15.00  
24.11. 21 kl 13.30 - 1500 

 

 Gjennomgang av referat fra møte 06.05.21 
Sak fra møte 04.02.21: Parkering/plassering av søppelkonteinere utenfor Snorresvei. 
Søppelkonteiner er midlertidig flyttet  lengre unna brukernes leiligheter. 
Sture har vært i dialog med Boligstiftelsen vedrørende parkering og plass til 
søppelkonteinere. Boligstiftelsen utarbeider en skisse av areal til dette formål. Skissen er 
ikke mottatt enda. Vi følger opp saken når skissen/løsningen foreligger 
 

 

1.  Hvordan forholde kommunen seg til ansatte som ikke ønsker koronavaksine? 
Kommunen kan ikke tvinge noen til å ta vaksine, men vi oppfordrer sterkt. Det er noen 
ansatte som ikke ønsker å ta vaksine. Det har til nå ikke vært et problem for kommunen. 
Skulle dette bli en utfordring  som berører tjenesten må vi vurdere tiltak.. Dette kan for 
eksempel være omplassering av personell. 
 

 

2.  Ferieavvikling i kommunen: Vi opplever at det stadig blir vanskeligere å få nok 
ferievikarer og dette er utfordrende i hele tjenesten. De fleste avdelingene i Miljøtjenesten 
har likevel greide seg bra gjennom sommeren. 
 

 

3.  Tannbehandling – Hva har skjedd siden sist?  
NFU lokallag v/ Egil Hitland tar saken videre til NFU sentralt og til statsforvalteren. 

 



Brukerutvalget informeres om utviklingen i saken 

4.  Manglende støttekontakter i kommunen: Vi opplever at det er vanskelig å rekruttere 
støttekontakter. NFU/v Solfrid  ønsker at det gjøres noen tiltak på dette området. Hun 
foreslår for eksempel å bruke BPA ordningen. Solfrid har vært i kontakt med en 
representant for BPA og hun ønsker å undersøke mer rundt ordningen for å se om man kan 
knytte støttekontakt funksjon opp mot BPA. Vi er enig i at noe må gjøres, men usikker på 
hvordan vi skal løse denne utfordringen. Sture og undertegnede drøfter saken med 
tjenestekontoret.  

 

5.  Pårørende opplever at det er personalavhengig om brukerne får gjennomført kafe besøk. 
Noe av dette kan skyldes at enkeltansatte ikke ønsker å gå på kafe grunnet 
koronasituasjonen. Basene prøver så langt det er mulig å tilrettelegge for kafebesøk og 
andre aktiviteter. 
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