
 
 
Notat 

 
Fra:  
Paul Ivar Stenstuen (paul.ivar.stenstuen@konsek.no) 
  
Dato: 04.10.2022 
Arkivsaknr: 20/332-13 

Referat fra besøket ved Fides  
 
Dato:  04.10.22 
Tid:  Kl. 09:00-14:00 
Sted:  Fides - Værnesgt. 16, 7500 Stjørdal 
 
Tilstede fra kontrollutvalget: 
Inger Johanne Overvik Uthus, Morten Harper, Hallgeir Winge og Elena Stamnes 
 
 
Tilstede fra administrasjonen: 
Mari-Ann Lilleby og Kari M. Lien Halsen 
 
 
Tilstede fra de tillitsvalgte: 
Eli Kvam Tyholt, FLT 
 
 
Tilstede fra deltakere/pårørende: 
Petter Hedberg, pårørende og Andreas Vigen, deltaker 
 
 
Andre tilstede: 
Paul Stenstuen 
 
 
 
  
Agenda for besøket: 
  
1. Gjensidig presentasjon 
  
  
2. Orientering fra ledelsen om virksomheten ved Fides med vekt på den delen av 

virksomheten som leverer tjenester til kommunen. 
• Hvordan samarbeides det mellom Fides og kommunens administrasjon og eventuelle 

andre faginstanser? 
• Hvordan ligger virksomheten an økonomisk i forhold til vedtatt budsjett? 
• Hvordan er arbeidsmiljøet, og hvordan jobbes det med dette? 
• Sykefravær og turnover. Er det forhold her som gir drifts- og/eller kvalitetsmessige 

effekter? 
• Hvordan jobbes det med kompetanseutvikling og kompetanseplaner for de ansatte? 

  
  
 
 



3. Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre de tillitsvalgtes oppfatninger om i separat 
samtale. 
• Arbeidsmiljø 
• Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette? 
• Kurs, kompetanseutvikling og kompetanseplaner 
• Annet som ønskes tatt opp 

  
  
4. Temaer kontrollutvalget særlig ønsker å høre brukernes/brukernes representanters 

oppfatninger om i separat samtale. 
• Arbeidsmiljø 
• Informasjon og medbestemmelse, og hvordan gjennomføres dette? 
• Trivsel 
• Annet som ønskes tatt opp 

 
 
Kontrollutvalgets inntrykk 
Kontrollutvalget ble godt tatt i mot og fikk et godt inntrykk av ledelsen ved Fides. Kontrollutvalget 
merket seg at Fides vil ta initativ til at det vil bli valgt et pårørende utvalg. 
 
Kontrollutvalget fikk et inntrykk av at tjenestene selskapet leverer til brukerne er gode, og at 
tjenestene blir godt mottatt av både brukerne og deres pårørende. Den tillitsvalgte opplyste 
imidlertid at det blir opplevd som en slitasje i arbeidsmiljøet at det er en mismatch mellom 
brukernes opplevde behov mht. omfang og omfanget av det faktiske tjenestetilbud. 
 
 
 
 
 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver 
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