
 
  

 

 

 Psykisk helse- og rustjenester 

Referat brukerutvalgsmøte  
Psykisk helse- og rustjenester 

 
Tidspunkt/sted: 
25.11.2020 kl. 14-15.30, kantinen Godtfred Lies plass 4, Molde 

Tilstede: 
Rune Godø, Johnny Hagset, Alex Hoem, Ann Sissel Misund Nedberg, Gro-Anita Mundal 

Fravær: 
4 andre hadde meldt interesse, men møtte ikke opp. 
 

Saksnr. Saker Ansvar/oppfølging 

1.  Presentasjon av alle deltakerne i møtet  

2.  Gjennomgang av mandat 

• brukerutvalgets rolle 

• brukerutvalgets sammensetning 

• arbeidsform 

• godtgjørelse 

• evaluering 

 

3.  Valg 

• Alle brukere som møtte opp presenterte seg selv og 
hva de tenker om hvordan valget skal avholdes. 

• De ble enige om fordeling av rollene seg imellom, og 
at rollene skal fordeles på de 3 som har møtt på 
møtet i dag.  

• Andre interesserte som ikke møtte og som ikke har 
gitt beskjed om fravær ble ikke med på valget. 

• Rune og Alex velges som brukerrepresentanter. 

• Johnny er vara for begge brukerrepresentantene. 

 

4.  Møter 

• 2 møter per år, avholdes i mars og oktober, men vi 
tar et ekstra møte i januar for å komme ordentlig i 
gang med utvalget. 

• Møter også ved behov, enhetsleder tar da kontakt 
med brukerrepresentantene og vara. 

• Møtene avholdes i hovedsak på onsdager kl. 14 – 
15.30. 

• Neste møte 27. Januar kl.14:00. Innkalling sendes 
på sms. 

• Møtegodtgjørelse på ca. 798, - per møte, i tillegg til 
reiseutgifter. Løsning på hvordan dette utbetales gis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ann Sissel sender 
innkalling 
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beskjed om når navn på brukerrepresentantene og 
vara er meldt inn i Molde kommunes system for 
utbetaling. Eventuell opplæring på hvordan dette 
gjøres tas ved behov. 

 
 
Ann Sissel melder inn 
og gir beskjed til Alex, 
Johnny, Rune  

5.  Arbeidsform utvalgsmøter 

• Enhetsleder sender ut agenda til 
brukerrepresentanter og vara to uker før hvert møte. 

• Brukerrepresentanter og vara melder inn saker til 
enhetsleder senest en uke før møtet. 

• Planer som psykisk helse- og rustjenesten styres 
etter og aktuelle dokument sendes til 
brukerrepresentantene.  

• Taushetsplikt; diskuterer hvordan vi gjør det med 
dette. Alt som snakkes om på møtet som omhandler 
taushetsbelagte opplysninger skal ikke meddeles 
andre enn medlemmene i utvalget. På neste møte 
lager vi en erklæring der vi skriver under på en 
moralsk taushetserklæring. 

 
Ann Sissel 
 
Alex, Johnny, Rune 
 
Ann Sissel 
 
 
Ann Sissel 
 

6.  Kontaktinformasjon brukerrepresentanter og vara 

• Johnny Hagset, tlf. 93442400 

• Rune Godø, lf. 92291909 

• Alex Hoem, tlf. 93831358 

 

7.  Presentasjon av psykisk helse- og rustjenester 

• Kort gjennomgang av tjenesten. 

• Send ruspolitisk handlingsplan og helse- og 
omsorgsplan til brukerrepresentantene til neste møte 

 
 
Ann Sissel 

 
 

 


