
 

Referat fra møte i brukerutvalget Bo- og habiliteringstjenester 

Dato: 15.06.21 

Sted: Teams / Store møterom Enen aktivitetssenter 

Til stede: 

Jan Egil Korseberg pårørenderepresentant 

Peder Inge Furseth pårørenderepresentant 

Bente Hegdal enhetsleder 

Mette Borge-Olsen Moe faglig ansvarlig 

 

1. Referat fra sist møte.  

Pårørende og verger har fått utsendt mandat til brukerutvalget, samt kontaktinformasjon til 

medlemmene av utvalget. 

2. Hvordan involvere/ informere andre pårørende om brukerutvalget og dets arbeid? Dette var 

 også et spørsmål som ble stilt av representanter fra NFU i samarbeidsmøte mellom NFU og 

 BoHab 14.06.21. Peder Inge foreslår at det en sjekker ut muligheten for at Brukerutvalget 

 kan få sitt eget område på www.molde.kommune.no , hvor referat, kontaktinformasjon og 

lignende kan ligge. Mette tar opp saken med kommunalsjef og fagavdeling for klarering, og 

sjekker de tekniske muligheter for dette. Det er ønskelig at dette er et område for alle 

brukerutvalg i kommunen.  

3. Det er meldt inn en sak fra pårørende; Behov for kostholdsveiledning i tjenesten. Riktig mat 

 og nok mat var et av eksemplene som ble brukt når saken ble meldt inn. Alle medlemmene 

opplever dette som et relevant tema. Dialog rundt den nye veilederen som ble gitt ut av 

Helsedirektoratet 2.juni 2021; “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med 

utviklingshemming”, som også omhandler blant annet denne tematikken. Enheten har 

 ansatt en miljøterapeut som også er ernæringsfysiolog. Det vil bli sett på muligheter for å 

 benytte denne kompetanse mer målrettet og helhetlig i tiden framover. Tjenesten skal sette 

seg inn i veilederen og ha fagdager til høsten. 

4.  Brukerundersøkelsen 

Gjennomgang av spørsmål og resultat fra 2017, basert på 35 besvarelser fra verger. 2017 er 

siste gang det har vært gjennomført en slik undersøkelse i Helse- og omsorgstjenestene i 

Molde. Dialog rundt hvem som bør være mottaker av årets brukerundersøkelse? Enighet om 

at dette bør være nærmeste pårørende, samt brukere som selv har en stemme til å besvare 

på egenhånd. 

  

http://www.molde.kommune.no/


 

 

5. Inntektssystemet - Bente viser et eksempel på utregning av statelig tilskudd; 

 

  

 

6. Orientering; 

Høring på rullering av ny Helse- og omsorgsplan 

Møte med NFU 

7. Organiseringsendringer. 

- Delinga av Bergmo samlokalisering. Er nå omgjort til 2 driftsenheter; Nøysomhet og Bergmo. 

Hver sin base, personalgruppe og leder.  

- Ny base til Øverlandstunet. 

- Innkjøp av enebolig til en bruker. 

  

8.  Neste møte:  

7.9., kl.14.00 – 15.30 

16.11., kl. 14.00-15.30 

Enhetsleder sender innkalling til medlemmene, med orientering til varamedlemmene. 

 

Referent: Bente Hegdal / Mette Borge-Olsen Moe 


