
   brukerutvalg 
Kl 14.00– 15.30 
Sted: Sjøgata 

Møtedato: 06.12.21 
Referatdato:  
 

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

Saksliste: 
 
- Gjennomgang referat fra møte 
29.09.21 
- Erstatning ved skader i brukernes 
leiligheter 
- Vara 
- Evaluering av brukerutvalget 
-Tannbehandling, hva har skjedd 
siden sist? 
 

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

    
 Beslutninger / Arbeidsoppgaver 

 
Ansvarlig 

 Gjennomgang av referat fra møte 29.09.21:Det etterlyses svar fra Boligstiftelsen vedr 
parkeringsplasser og plassering av søppeldunker ved Base Snorresvei. 
Solfrid har hatt møte med representant for BPA ordningen. I dette møtet fikk hun 
informasjon om at man kunne bruke BPA som støttekontakt. Det framkom ikke noe mer i 
møtet som beskriver hvordan denne ordningen fungerer i praksis. 
Sture kjenner godt til BPA ordningen og vurderte det slik at han ikke hadde behov for  å ha 
møte med representanten fra BPA 

 

1. Skade i brukers leilighet: Det er påført ripemerker på soveromsdør til en av brukerne i Base 
Snorresvei. Dette er tatt opp med leder som igjen har drøftet dette med kommunalsjefen. 
Siden dette er en leilighet som eies av Sortland boligstiftelse er denne type utbedring et 
forhold mellom mellom kommunen og stiftelsen. Dette er også svar ut til pårørende.  

 

2. Informasjon om kurs i Miljøtjenesten: Formål med kurset: 
Bevisstgjøre brukerens nærpersoner på hvilken betydning deres holdninger har for 
brukerens livskvalitet. «De ansatte er i en rolle, men det er livet til brukeren…» 
 
Vi ønsker videre å fokusere på; 
• Hva er gode holdninger og verdier i ditt arbeidsmiljø? 
• Hva betyr det for deg i din rolle å praktisere gode holdninger? 
• Hvilken betydning har etikk for gjennomføringen av tjenestetilbudet? 

 

3. 
 

Tannbehandling: NFU har sendt en henvendelse til statsforvalteren i Nordland vedr 
mangelfull tannbehandling til personer med utviklingshemming.. Statsforvalteren ved 
fylkeslegen har sendt en henvendelsen til fylkestannhelsesjefen. Saken følges opp i neste 
brukerutvalg 
 

 

4. Evaluering av brukerutvalg:  
Det har vært avholdt 4 møter i 2021.  
Oppmøte: Det er kun på et av møtene at alle brukerrepresentantene har møtt. Det må velges 
personlig vara for alle brukerrepresentantene slik at vi sikrer oppmøte. 

 



Ved nyvalg av brukerrepresentanter bør det legge vekt på at representantene velges fra 
ulike avdelinger, dette for å få en bredere representasjon. 
Brukerrepresentantene melder at de får tilmeldt få saker fra andre brukere / 
pårørende/verger 
Det etterspørres også tilbakemelding på noen av  sakene  som vi har tatt opp i 
brukerutvalget.  
 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 


	   brukerutvalg
	Kl 14.00– 15.30
	Sted: Sjøgata
	Gunn - Heidi Vollen


