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Vedtekter for Stiftelsen Dagsenteret for fysisk 
funksjonshemmede i Bergen 

 
§ 1 Formål 

 
Dagsenteret ble opprettet februar 1972 som et aktivitets- og trivselssenter for 
fysisk funksjonshemmede i Bergen og har vært drevet med driftstilskudd fra 
Bergen kommune. 
 
Dagsenteret var tidligere eiet av Norges Handikapforbund Sørvest. 
 
Dagsenteret er nå en alminnelig og ideell stiftelse og drives med driftstilskudd 
fra Bergen kommune. 
 
Dagsenteret for fysisk funksjonshemmede i Bergen er en mild stiftelse som ikke 
har erverv til formål. 
 
Dagsenteret for fysisk funksjonshemmede i Bergen skal være et tilbud til den 
gruppen fysisk funksjonshemmede som har et særlig behov for å bryte ut av en 
isolert tilværelse. Dagsenteret skal være et sted som gir sosial kontakt og 
tilhørighet til et miljø. Virksomheten ved senteret skal være stimulerende på en 
aktiv og engasjerende måte for å bedre den enkelte brukers livskvalitet og være 
en ”forbereder” for brukerne til å ta del i andre tilbud i samfunnet og gi en 
meningsfylt hverdag. 
 
Dagsenteret skal av brukerne kunne oppleves på en slik måte at behov for 
utfoldelse, frihet og selvrespekt blir tilgodesett og respektert. 
 
Dagsenteret skal videre arbeide for å ivareta brukerne ut fra det grunnsyn at 
funksjonsnedsettelse ikke skal føre til økonomisk, sosial eller kulturell ulikhet. 
 
Dagsenteret skal være et sted hvor funksjonshemmede kan få råd, veiledning og 
hjelp i saker hvor det er naturlig og hvor Dagsenteret har den nødvendige 
kompetanse. Deri kan ligge hjelp og veiledning angående personlige forhold, 
rettighetsorientering m.v. Et virkemiddel kan f.eks være kurstilbud, så vel på 
det praktiske som det teoretiske plan. 
 
Dagsenteret skal i størst mulig utstrekning ta i bruk brukernes egne ressurser, 
erfaringer og kompetanse til å oppnå senterets formål. 
 
Dagsenteret drives med det mål å arbeide for full likestilling og full 
samfunnsmessig deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse. 
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§ 2 Dagsenterets styre 
 

Styret er stiftelsens overordnede organ. 
 
Styret har ansvar for den daglige drift og ansette daglig leder. 
 
Stiftelsen har et styre på 5 – fem – personer med tillegg av 3 – tre – 
varamedlemmer. 
 
Styret, med unntak av daglig leder, som er fast styremedlem, oppnevnes for 4 år 
av gangen.  

Inntil 2 oppnevnes av brukerne med tillegg av tilsvarende varamedlemmer. 
 

2- 3 personer med interesse for Dagsenterets arbeid og ulike perspektiv 
oppnevnes av styret 
 
Daglig leder er fast styremedlem og styrets sekretær. 
 
Styret velger selv sin leder. 

 
Styret godkjenner Dagsenterets årsberetning og årsregnskap og legger det 
frem på et brukermøte. 
 
Dagsenteret må organiseres slik at brukerne har ansvar og 
medbestemmelsesrett. 
 
Styret velger revisor for stiftelsen og konstituerer seg selv på første 
styremøte. 
 

§ 3 Inntaksrådet 
 

Inntaksrådet består av inntil 3 personer. Daglig leder og 
brukerrepresentanten(e) fra styret.  
Avslag kan klages inn for stiftelsen innen 3 uker. 
 
Ved uenighet i inntaksrådet skal søknader behandles av styret. 
 

§ 4 Bruk av Dagsenteret 
 

Alle brukere skal ha lik tilgang på bruk av Dagsenteret. 
 
Så lenge noen av brukerne er avhengi av fast fellestransport, praktiseres for 
alle brukerne ordningen med faste tildelte dager. 
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Dersom kapasiteten tilsier det, kan brukerne benytte senteret utover de faste 
tildelte dager. 
 
Alle søkere skal inviteres til et besøk på Dagsenteret før søknaden avgjøres. 
Søknaden skal behandles i inntaksrådet senest 30 dager etter at besøket er 
foretatt. 
 
Når søknaden er godkjent, opptas søkeren som bruker og har alle rettigheter 
ved Dagsenteret, dog slik at brukeren skal ha betalt sin kontingent før han/hun 
er valgbar til tillitsverv. 
 
Eventuelt avslag kan ankes til styret for Dagsenteret. Det avholdes brukermøter 
etter behov og/eller ønske fra brukerne. På brukermøtene kan brukerne, ansatte 
og styret ta opp saker til diskusjon som angår Dagsenterets drift. 
 
Rett til bruk av Dagsenteret opphører ved utgangen av det året brukeren fyller 
67 år. 
 
Dagsenteret kan, så langt det er mulig, være behjelpelig med å skaffe plass på 
et eldresenter, dersom brukeren ønsker det. 
Dersom en bruker bryter Dagsenterets målsetting om et godt og positivt miljø, 
kan styret, etter innstilling fra daglig leder og brukernes styrerepresentanter, 
oppheve vedkommendes plass på Dagsenteret. Dette kan dog bare skje etter 
skriftlig advarsel med en prøvetid på en måned. 
 

§ 5 Stiftelsens grunnkapital 
 

Aktiva er Dagsenterets utstyr, varelager og kapital som er på kr. 100 000. 
 
Overskudd skal brukes til dagsenterets beste. 
 

§ 6 Endring av vedtektene 
 

Dagsenterets vedtekter kan endres av styret. 
 
Forslag til endring kan også fremmes av Dagsenterets brukere og ansatte. 

 
 
 
 
 
 



 

Sist endret av styret 26.05.2016 

Søknadsskjema kan du få ved henvendelse til oss på tlf. 948 72 993 
eller på epost: dagsenteretfyff@hotmail.com 
 
 
Dagsenteret har åpent 4 dager i uken, mandag – torsdag. 
 
I vår lille butikk har vi et stort utvalg håndlagede produkter for 
salg, du er velkommen innom hver dag mellom 09.00 til 14.30.   
(mrk. fredag stengt) 
 
Vi arbeider med mange forskjellige materialer og teknikker; som 
keramikk, fusing av glass, tre, tekstil, smykker, kort med mer. 
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