BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato:
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Arkivkode:

Møtedato:
Tilstede:

15. mai 2007
Sven Erik Tholander, Maria Riiber, Unni P. Einekjær, Frøydis Lange,
Ellen Johansen, Georg Traheim, Lars-Ove Nordnes, Anne Austveg
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Neste møte:
Møtested:

11. september 2007 kl. 15.30 til 17.00
Møterom C, 2. etasje kommunegården

Referent:

Anne Austveg
Oppfølgingsansvarlig

1.

Godkjenning av referat
Pkt. 2 (turer og ferier)– LUPE presiserer: De er opptatt av
dette punktet fordi de funksjonshemmede som trenger mest
hjelp også skal få komme ut få ferie. Kommunene må ta
hensyn til dette i økonomien, og jobbe videre med
ledsagerbevis. Natur og idrettsforvaltningen, jobber for dette.
Neste møtet inviterer vi Kirsten Hognestad Haugen.
Pkt. 2 – rettes til svakest fungerende.
Pkt.5 NFU og LUPE presiserer at også pårørende bør være
representert på brukerrådene på tjenestedene. Særlig på de
tjenestestedene der brukeren ikke kan tale sin egen sak. I
forhold til mandatet har de fleste brukeren ikke mulighet for å
oppfylle punktene. Dette hadde også NFU i Bærum diskutert
med Helene Holand (leder NFU sentralt).
Sven Erik viser til pkt. 6 i referatet: ”Sven Erik konkluderte
med at han ønsket at tjenesten skulle få prøve ut forskjellige
modeller, og at man ikke kunne ta en avgjørelse på hvordan
samarbeide på hvert tjenestested mellom pårørende og
tjenesten skulle være. Hvert sted er forskjellig fra hverandre
og hvert tjenestested bør få utvikle sin egen modell for
hvordan samarbeide skal være.”

2.

Georg T; Hjelpeverge og pårørende rollen:
Hjelpeverge består av følgende grupper: familie-hjelpeverger,
advokat- hjelpeverger, profesjonelle hjelpeverger, og noen få
frivillige som ikke har familie tilknytning.
Noen saker har blitt et problem der familien er hjelpeverge.
Fordi: uklar rolle mellom pårørende rollen og hjelpeverge
rollen. Det kan for eksempel være fundamentalt uenighet om
hvordan pengen skal brukes. Pårørende-hjelpevergens evne
til å fremme brukerens interesse på en adekvat måte blir i
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noen tilfeller ikke bra nok. Den fører ikke til dialog og
forhandling som det er mulighet for å komme til rimelige
ordninger som ganger alle. Noen er ikke egnet til å utøve
rollen. Overformynderiet skal innkalles alle familiehjelpeverger og tjenesteledere, for å diskutere hva man kan
gjøre rundt dette. Rolle avklaring og opplæring blant familie
hjelpevergene.
Kommunene har helt klare regler for hvordan regnskap skal
føres. Dette er nedfelt i omfattende prosedyrer.
Det kommer et nytt lovverk om hjelpeverge og vergeLovforslag er under utarbeidelse, vil komme nytt lovverk om
2 til 3 år.
3.

Sven Erik; Budsjett 2006- 2007, HP innspill langsiktig.
Situasjonene: Budsjettrammene er gitt igjennom
Handlingsprogram for hvert år. Budsjett situasjonene preges
av en vanskelig situasjon i forhold til at det er få vikarer
(=overtid), og stor økning på individuell avlastning. Flere
små barn med store sykdommer og funksjonshemninger.
Utfordringer å få til samhandling mellom tjenestestedene, og
rekruttere vikarer. Planer fremover: Vi ønsker å få til et
system hvor penger følger vedtakene. Et tydeligere system,
også for politikeren.
Begynne å tenke i denne gruppen (sentralt brukerråd),
innspill på langsiktige planer for fremtidige HP. Hvor trykker
skoen?
Melding om tjenester til mennesker med utviklingshemning i
Bærum. Vi skal beskrive situasjonene, hvilke behov har vi
fremover: Avlastning, aktivitet og bolig.
Målet er å ha et utkast til melding klar medio oktober.
Faktagrunnlaget blir sendt ut til sentralt brukerråd. Sentralt
brukerråd vil ha dette som tema på starten av høsten. Innspill
og synspunkter.

4.

Lars-Ove og Anne; Det ble lagt frem de prosedyrer Pleie og
omsorg har for kvalitet og tilbakemelding på kvalitet. Verken
NFU eller LUPE hadde sett disse! Alle i sentralt brukerråd
skal få dette tilsendt, slik at det kan gjøres kjent blant
pårørende.
SAKER TIL NESTE MØTE BØR VÆRE SENDT INN
MINIMUM 10 DAGER FØR NESTE MØTE 11/09-07.

