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Referat møte i bruker – og pårørendeutvalget 
 
 
    
Møtedato/-tid: 31.10.2022, Kl.15.00 – 17.00 
Sted: 
 

Grimstad rådhus. Møterom Ibsen 

Deltagere: Linda Hartviksen, Brukerrepresentant, Arne Værland    
    

Forfall: Trygve Helge Nielsen, Reidun Wehus, Nils Vidar Johansen, Øyvind Toft,                   
Liv Cathrine Burleigh, Kine Linn Støyl 

Referent: Arne Værland 
Møteansvarlig: Arne Værland 

 
 
Pkt SAK 

  
Referat fra møte 08.06.22 – godkjent 
 

1 Hjelpemidler og hjelpemiddelformidling 
v/ Avdelingsleder for fysio - og ergoterapiavdelingen i Grimstad kommune, 
   Febe Pettersen 
 
Pettersen informerte om oppgaver, ansvar og rutiner for hjelpemiddelformidling i 
Grimstad kommune. Se vedlagt presentasjon. 
 
Se også: Rehabilitering og hjelpemidler - Grimstad kommune 
 

2 Status – enhet for habilitering 
v/Enhetsleder Arne Værland 
 
- Struktur og organisering: 
  Enhet for habilitering er en dynamisk organisasjon i vekst. Det er besluttet 
  å opprette en ny avdeling i enheten – avdeling vest. Ny avdelingsleder-  
  stilling er utlyst med søknadsfrist 9. november 2022.  
 
- Budsjettprosess 2023 
  Det er en pågående budsjettprosess i kommunen. Enheten avventer hvordan 
  budsjettet vil påvirke driften til budsjettet er politisk behandlet i desember -22. 
 
- Arbeid og aktivitet 
  I tråd med omstillingsarbeidet «En ny retning» overtok jobbsentralen i  
  kommunen driften av aktivitetshuset på Dømmesmoen 1. august 2022. 
   
Enhetsleder forteller at det i helse- og omsorgssektoren, både lokalt og nasjonalt er 
krevende å rekruttere nye medarbeidere men at det jobbes konstruktivt og godt for 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/rehabilitering-og-hjelpemidler/
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å sikre god bemanning i alle avdelinger. 
 
For mer informasjon se: Habilitering - Grimstad kommune 
 

3 Rapportering og avviksregistrering - status 
v/Rådgiver Kine Linn Støyl 
 
Utsettes til neste møte. 
 

4 Planlagt informasjonsmøte 1. desember 2022 
 
Som tidligere drøftet i bruker- og pårørendeutvalget planlegges det et større 
informasjonsmøte for foreldre, pårørende, verge, brukere og andre interesserte  
på UiA (Grimstad) torsdag 1. desember 2022 kl. 12.00 – 16.00. 
 
 
Av program og bidragsytere kan vi vise til stor variasjon og følgende har bekreftet 
deltakelse: 
 

- Forbundsleder Tore Tvedt i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 
- Direktør i Husbanken, Øystein Djupedal 
- Daglig leder i i4Helse Steinar Omnes m/omvisning på i4Helse 
- Kommunalsjef Aase S Hobbesland i Grimstad kommune 

 
I tillegg vil flere av kommunens egne fagfolk bidra med informasjon om: 

- Boligplanlegging 
- Søknadsprosesser  
- Hjelpemiddelformidling 
- Jobb – og aktivitetstilbud 
- Med mer. 

 
 
Møtet vil bli annonsert i avisen, på kommunens hjemmeside og ved oppslag. 
 
 

5 Eventuelt 
 

  
Neste møte: 
 
TID:     Mandag 27. februar 2023. Kl 15.00 – 17.00 
STED: Grimstad rådhus, Møterom Ibsen 
 
Saker meldes til: arne.vaerland@grimstad.kommune.no 
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