
Referat brukerutvalgsmøte  
 

Tidspunkt/sted: 

27.01.2021, Kirkebakken 4, Aktivitetshuset 

Tilstede: 

Rune Godø, Alex Hoem, Helen R. Fladset, Gro-Anita Mundal 

Fravær: 

Ann-Sissel M. Nedberg 

 

 

Saksnr Saker Ansvar/oppfølging 

1. Gjennomgang referat fra sist møte  

2. Reiseregning - opplæring. App visma 
employee og på hjemmesiden. Problemer 
med å logge seg inn. Sjekk Alex sin epost – 
hvilken epost er lagt inn, får ikke tilsendt 
passord til sin epost. Rune – får beskjed om 
at han ikke har tilstrekkelig rolle til å komme 
videre på appen. 

Ann Sissel sjekker opp og 
tar kontakt med Rune og 
Alex. 

3. Taushetserklæring – Alex og Rune har 
skrevet under og fått kopi. 

 

4. Status ettervern rus. Informasjon fra Gro-
Anita og Helen om endringene ift. At 
ettervern rus skal organiseres i arbeid og 
aktivitet og at det skal jobbes med prosjekt 
der vi ser på en ny ettervernmodell. Tar opp 
igjen dette på brukerutvalgsmøter fremover. 

 

5. Helse- og omsorgsplan. Informasjon fra 
Gro-Anita og Helen om kommunens arbeid 
med å evaluere og lage ny plan.  

 

6. Omvisning Aktivitetshuset – endringsplaner. 
Skal lage aktivitetsrommet mer egnet, dører 
og vegger settes inn slik at det blir mulig å 
drive mer flere aktiviteter samtidig. Alex og 
Rune synes det er gode planer og har ikke 
noen innvendinger til endringsplanene. 
Innspill: viktig å innrede på en slik måte at 
det ser ryddigere ut, samt at det blir mulig å 
åpne opp mellom aktivitet- og 
media/gamingdelen. Ser litt kaotisk ut og 

 



det kan oppleves vanskelig å være i for de 
som trenger ro. 

7. Dato for neste møte i mars. 15/3 kl. 15-17.  

8.  Innspill til brukerrepresentantene fra 
brukerne av tjenestene, hvordan gjør vi 
det? Postkasse på møteplassene, 
kontaktinfo på hjemmesiden, 
informasjonsmøte på Møteplassen og 
Aktivitetshuset (Nesset?). Innspill fra Rune 
og Alex er at det ikke alltid er så lett å 
ringe/si ting direkte, så et kontaktskjema på 
hjemmesiden/postkasse på møteplassene 
kan være løsningen. Alex kan bli med til 
Midsund, Rune bli med til Molde på 
informasjonsmøte hvis det er behov for det. 

Rune sjekker ut med 
Møteplassen og avtaler 
tidspunkt for møte. Gro-
Anita og Rune informerer. 
Gro-Anita sjekker ut med 
Aktivitetshuset og avtaler 
møte på neste 
brukerutvalgsmøte. Rune 
og Alex blir med på dette 
møtet. 

 


