
 

Forum: Brukerutvalgsmøte ved Skibotn helse og rehabilitering 
Dato/tid: 20.06.19, kl 11.00 – 14.00 
Sted: Sledo 

Deltagere: Hermund Dalvik , Mildrid Pedersen og Stine Jakobsson Strømsø 
(direktør) 

Forfall: Terje Olsen 

Referent: SJS 
Distribusjon: Tilgjengelig på fellesområde under administrasjon 
 

Sak Sakstype Saksoverskrift Ansvar Frist 

01/19 Vedtak Referat fra møte i brukerutvalget Stine  

Det ble ikke skrevet referat fra forrige møte, da det ikke var vedtaksdyktig. 

02/19 Vedtak Info om mandat og arbeidsmetode Alle  

Brukerutvalget har fått tilsendt mandatet for utvalgets arbeid. Det ble gått gjennom spørsmål i den 

forbindelse. Det gjennomføres ca to møter pr år, et på våren og et på høsten. Det kan være 

hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene kommer noe tidligere (møtedagen) for å få snakket med 

rehabiliteringsdeltakere. 

 

I øvrig ønsker brukerutvalget følgende: 
- Gjennomgang av brukertilfredshet 

- Påvirke og komme med forslag til anbud/ytelser 

 

Vedtak: mandatet fastsatt, det gjøres ingen endringer.  

03/19 Vedtak Valg av ny leder Alle  

Hermund ønsker å ta stafettpinnen som leder, og foreslås av Mildrid som ny leder. 

 

Vedtak: Hermund Dalvik velges som ny leder av brukerutvalget ved Skibotn helse og 

rehabilitering ved akklamasjon.  

04/19 Info Informasjon om virksomheten og omvisning Stine  

Brukerutvalget fikk omvisning på huset 

05/19 Info Salg av virksomheten fra LHL til Helsepartner 

Nord-Norge 

Stine  

Brukerutvalget fikk omvisning ved virksomheten. Skibotn helse og rehabilitering ble 

virksomhetsoverdratt fra LHL 16.05.19. I anledning overdragelsen er det utarbeidet nye nettsider, nye 

avtaler med leverandører og endring på systemer. Dette arbeidet har tatt mye fokus siste tiden, og vil 

også gjøre det fremover. Se for øvrig vedlagte presentasjon med øvrig informasjon. 

 

Vedtak: tatt til orientering 

06/19 Vedtak Innkomne saker Stine  
- Valg av varamedlem til brukerutvalget 

o Det sendes en henvendelse til FFO om å få oppnevnt varamedlem til brukerutvalget ved Skibotn 

helse og rehabilitering 

07/19 Vedtak Eventuelt Stine  
- Reiseregningsskjema og honorar 

o Medlemmene får oppdatert reiseregningsskjema som de kan sendes inn. Det vil sannsynligvis 

komme nytt reglement for honorering i tråd med Helsepartner Nord-Norge sine satser.  

- Neste møte: 30. oktober 2019 kl 11.00 – 14.00 

 

 


