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Oppfølgingsansvarlig

1.

Referat fra møte 14.03.16 ble godkjent.
Oppfølging av saker fra møte 14.03.16;
- Utdelt politisk sak om « Startlån og statlig bostøtte»
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx
?journalpostid=2016042130&dokid=3087580&versjon=4&variant=
A&

2.

-

Utdelt revisjon fra 2014, som handler om gavene fra Emma Hjorth.
Kontrollutvalget ønsket å få kartlagt de testamentariske gavene til
kommunen, og vurdere om kommunen følger opp intensjonene, som
giveren har hatt med gavene. Konklusjonen var at gavene / midlene
er ivaretatt på en god måte.

-

Info om boligprosjektet på Emma Hjorth i regi av ABBL. Salget er
ikke sluttført, stipulert til 18- 19 mill. Kapitalmidlene skal gå til
utviklingshemmede. Kommunalsjefen har satt kommuneadvokaten
til å gå gjennom avtalen, slik at dette blir riktig.

Presentasjon av ombyggingsprosjekt
Løkka sykehjem skal ombygges til 10 leiligheter for unge
utviklingshemmede. Ferdigstilt i løpet av 2018. Husbank finansiert.
Plantegningene ble gjennomgått:
- NFU: Lang korridor, minner om institusjon. Fellesrom midt i
bygget, medfører da kun 9 leiligheter. Sentralt og god beliggenhet.
NFU vil informere sine medlemmer om dette prosjektet før de gir
sitt samtykke. Sender mail til Heidi om samtykke eller ikke.
- LUPE: Ok. Badet kunne ha vært større. Viktig å tenke på
velferdsteknologi og innstallering i prosjektfasen. Hva er behovet.
Ga sitt samtykke til dette prosjektet
Info fra NFU om at de får tilbakemeldinger fra sine medlemmer om
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at noen ønsker å bytte bolig. Henstilling fra administrasjonen;
Be de som ønsker å bytte bolig, ta kontakt med kommunen v/
Tildelingskontoret.
3.

Gjennomgang av mandatet for Sentralt brukerråd
Mandatet ble gjennomgått punkt for punkt.
Heidi lager forslag til nytt mandat etter innspill fra Sentralt brukerråd.

4.

Eventuelt
Mobbing:
Lars Ole vil komme tilbake til det videre arbeid med temaet «Mobbing»,
som konferansen 9.3.2016 handlet om.
Kolonial.no og måltider:
NFU: Stemmer det at dersom man ikke har lært seg å handle innen 2 mnd,
må man handle gjennom kolonial.no.? I første omgang vil det gis opplæring
i å kunne handle selv, tidsperioden for dette vil kunne variere. Dersom man
ikke klarer dette vil det være aktuelt å benytte kolonial.no til handling. Dette
utelukker ikke å gå i butikken som aktivitet.
NFU mener at det er behov for valgfrihet i forhold til handling. Innkjøp via
Kolonial.no er effektivt på systemnivå og i for flere av brukerne. Noen
mener å se at det er mer kostbart å handle via kolonial.no. Det vil være
avhengig av hvilken butikk den enkelte har som nærbutikk.
Heidi er i dialog med Storkjøkkenet. Middag må være mer tilpasset våre
brukere. Eks fettinnhold. Lite krydret mat p.g.a. individuelle behov.
NFU er opptatt av hverdagsmestring. Ha flere fellesmiddager i stedet for
ferdiglaget mat. Det er imidlertid også viktig å ha fokus på rett
sammensetning av næringsinnhold og ulike ingredienser for å sikre ett godt
og tilpasset kosthold.
Tilbakemeldinger og spørsmål:
Det oppleves at det tar litt overhånd i noen boliger på « Helse, miljø og
sikkerhet», og det blir mer institusjonspreget:
- Bred seng må stå ut i rommet.
- Ikke bruke stearinlys. Må tas hensyn til brannsikkerheten.
- Ikke lov til å ha med bruker i privat bil. Varierende hvordan dette
overholdes. Rutine og regel er at man ikke skal bruke privatbil med
bruker. Noen ganger må man bare kjøre det, sunn fornuft.
Innskjerping på regelen dersom det ikke blir fulgt ute i tjenestene.
- Oppfordring til å søke og bruke mer TT-kort.
Spørsmål om Vallerveien. Er sendt inn til godkjenning hos Husbanken.
Ingen tilbakemeldinger foreløpig.
Spørsmål om Damveien, som blir ferdigstilt i september 2016. Ingen nye
brukere, kun fra eksisterende boliger;
Spørsmål om Brynsveien. Det er ikke avklart ennå om kommunen kjøper
Brynstomten.
Spørsmål om redusert dagtilbud. Hvordan fylle den reduserte tiden i
boligen? Det er ressurser i boligene til å kunne aktivisere brukerne, det er
viktig med dialog med boligpersonalet.
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Økes kapasiteten på seniortilbud? Viktig å forberede pensjonisttilværelsen.
Info at Berget blir pusset opp og skal brukes til dagtilbud. Fagnatun brukes
til dagtilbud, og blir nå pusset opp.
5.

Neste møte.
12.09.2016 kl. 16.00
Saker :
Orientering og informasjon om dagtilbudene.

