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1.

Referat fra 14.10.14
Kommentar fra Sissel Mette:
Savner i referatet at vi drøftet ett tema på møte i sentralt brukerråd «om
erfaringer med private og kommunale boliger.» Settes opp som tema på neste
møte som blir 19.januar 2015.

2.

Status i tjenesten
Sak om muligheter for å bygge og så selge har vært opp i BIOM
- Administrasjonen er bedt om å utrede dette videre
- Husbanken tydelige på at kommunen ikke kan videreformidle
husbankmidlene
Ny tjenesteleder ved Bærum Kommune dagtilbud er Eivind Strøm, tiltrer 1.1.14.
Ny bolig koordinator blir Bente Moe Eriksen, tiltrer 1.1.14.
Arbeid og aktivitet. VTA-plasser. Det er få av dette i Bærum. Erfaringen er at
NAV ikke støtter dette på lik linje med i andre kommuner grunnet at kommunen
har gode kommunale tilbud til gruppen.
Bruker- og pårørendeundersøkelse
Kommunen ønsker ikke å ha ett eget opplegg og vil derfor benytte den som er
utviklet av KS. Denne benyttes av andre ASSS kommuner, det gjør at vi kan
sammenlikne oss med andre kommuner også på dette området. Skal
gjennomføres neste år. Den koster kommunen for lisenes til KS, Morten skal i
møte med KS for å avklare dette.

3.

Temakveld
12. februar. Bekkestua bibliotek. Sissel Mette reserverer lokalet.
Invitasjon sendes ut via kommunen på vegne av sentralt brukerråd med
påmelding.
Morten lager invitasjon til temakveld og sender ut 3 uker før(i uke 4).
Konkrete stikkord, eksempler, innspill til temaet selvbestemmelse og
samtykkekompetanse sendes til Sissel Mette, som videresendes til
foredragsholder.

2

4.

Eventuelt
NFU medlemsmøte, tirsdag 25.11, kl 19.00. Morten skal delta for å snakke om
kommunens håndtering ifh til boliger
Sentralt brukerråds medlemmer
Alle interesseorganisasjonene i Bærum bør representeres, i dag er det NFU og
LUPE. Hver organisasjon velger sine representanter og hvordan dette håndteres
er opp til organisasjonen. Kommunen ser det som en fordel med stabilitet over
tid.
Mestrings- og motivasjonskonferanse torsdag 15. januar, Morten reserverer 2
plasser til NFU og 2 til LUPE.
Se baerum.kommune.no/organisasjonen/pleieogomsorg

