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Møtereferat fra bruker- og pårørendeutvalget 28.02.22 
 
 
 
  
Møtedato/-tid: 22.02.2022, kl 15:00-17:00 
Sted: 
 

Dømmesmoen, Gamlehuset. 2. etg, auditoriet 

Deltagere: Arne Værland, Linda Hartviksen, Bente Mindrebø, Trygve Helge Nielsen, Reidun 
Wehus         

          
Forfall: Katrine Burleigh, Nils Vidar Johannesen, brukerrepresentant 
Referent: Andrea Heimvik Lied 
Møteansvarlig: Arne Værland 
Kopi sendes til:          
  

 

Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang av mandatet for bruker- og pårørendeutvalget 
 
Mandatet er nylig evaluert og behandlet av politisk utvalg for 
godkjenning av følgende revidering: Utvidelse av antall 
representanter i utvalget samt spesifisert at en av representantene 
er oppnevnt verge. Det påpekes feil i mandatet vedrørende navnet 
«Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne». Dette vil rettes 
til «Råd for personer med funksjonsnedsettelser». 
 

  

2.  Nye representanter 
 
Utvalget har fra 01.01.22 tre nye representanter: Reidun Wehus. 
Linda Hartviksen og Liv Cathrine Burgleigh. Morten Edholm 
fratrer utvalget. Bente Mindrebø blir sittende frem til ny 
vergerepresentant er rekruttert til utvalget. 
Det har per i dag ikke lykkes å rekruttere en pårørende til barn inn 
i utvalget. 
 

  

3.  Referat fra forrige møte 
 
Dersom alle representantene samtykker, vil navn og 
kontaktinformasjon (e-post) til representantene samt referater fra 
møtene i bruker- og pårørendeutvalget legges ut på 
kommunens hjemmeside. Habilitering - Grimstad kommune 
De tilstedeværende representantene samtykker til dette. 
Enhetsleder avklarer med dem som har forfall til møtet. 

  

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/nedsatt-funksjonsevne/habilitering/
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4.  Enhet for habilitering: Virksomhetsplan 2022 
 
Budsjett: 127 835 000 
Årsverk: 166,18 
 
Antall ansatte: 200 faste ansatte (ca 500 med vikarer) 
Andel heltid: 29% (58 ansatte). Mål for 2022: 32% 
Sykefravær: 13%. Mål for 2022: 10%. 
 
Mål: Helse- og omsorgssektor og enhet for habilitering: 

- Økonomisk kontroll gjennom videreutvikling av 
fremtidsrettede og bærekraftige tjenester 

o Evaluere driften fortløpende 
o Levere tjenester iht innsatstrapp. 

- Utvikle gevinstrealiseringsverktøy 
- Gjennomføre investeringsprogrammet (nye boliger) 
- Fokus på kvalitet og kompetanse 
- Velferds- og trygghetsteknologi 

 
Innspill: Ønskelig med informasjon vedrørende IPLOS-kartlegging 
og evaluering av brukerens funksjonsnivå. Pårørende ønsker å 
være med i evalueringen fra brukerne er små. Dette er et 
nasjonalt verktøy som brukes av ansatte med nødvendig 
helsefaglig kompetanse, noe som begrenser pårørendes 
muligheter for involvering i kartleggingen. Pårørende kan likevel 
fremme sine vurderinger av brukerens hjelpebehov. 
 
Innspill: En representant tipset om «koordinatorverktøyet» Sam 
Pro (Visma Flyt Samspill). Kommunen undersøker om dette er 
noe som kan implementeres. 
 

  

5.  En ny retning 
 
Driften av aktivitetshuset skal over til jobbsentralen fra (tentativt)  
1. mai 2022. Det tas høyde for at vil gi brukere får et bredere og 
mer tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud enn det brukerne har per 
i dag. I omstillingsarbeidet tas det også høyde for en mer 
hensiktsmessig organisering og drift av avdeling for avlastning.  
 
Innspill: Som pårørende har det vært ønskelig med mer 
informasjon om prosessen knyttet til overføring av driften av 
aktivitetshuset mellom enhet for habilitering og jobbsentralen. Det 
er ønskelig med et informasjonsmøte. 
 

  

6.  Investeringsprosjektet (boliger) 
 
Det er behov for cirka 50 leiligheter/boliger for brukere innen enhet 
for habilitering i perioden frem til ca 2030. 
Se mer her: Info fra habilitering - Grimstad kommune 
 

  

7.  Fritidstilbud i regi av Den norske turistforening (DNT) 
 
Det er kommet initiativ til å starte opp fritidstilbud til 

  

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/nedsatt-funksjonsevne/habilitering/info-fra-habilitering.29352.aspx
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funksjonshemmede i regi av Den norske turistforening (DNT). 
Kommunen har ikke ansatte til å delta her, da dette er arrangert av 
frivillige. 
 

8.  Eventuelt 
 
Dato for neste møte: 16.05.22 kl 15:00-17:00, Rådhuset, 2.etg, 
rom Ibsen. 
 

  

9.  Vedlegg 
 

- Mandat for bruker- og pårørendeutvalget 
- Veileder 2021: Gode helse- og omsorgstjenester til 

personer med utviklingshemming - Helsedirektoratet 
 

  

 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming

