BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:
Forfall:
Neste møte:
Møtested:
Referent:

Dato:
08.02.2011
Arkivkode:

8. februar 2011
Morten Svarverud, Maria Riiber, Unni P. Einekjær, Frøydis Lange, Ellen
Johansen, Georg Traheim, Anne Austveg, Lars-Ove Nordnes og Lene
Haugen.
22. mars 2011 kl. 15.30
Møterom C
Lars-Ove Nordnes
Oppfølgingsansvarlig

1.

Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist.
o Seniorsenter skal opprettes, det er bevilget
penger. Dette er et aktivitetstilbud til personer som
trenger eller ønsker å trappe ned fra arbeid eller
aktivitet. Ses i sammenheng med veiledende
aldersgrense på arbeidssentrene som nå er 60 år.
Prøver å finne lokaler på Emma Hjort.
o Byggestart stjernebolig, Brekkeski, skal være
ferdig i oktober i år.
o Belsetveien byggestart 1. mars i år, blir ferdig
januar 2012
o Brynsveien 14 leiligheter blir ferdig sommer
2012
o Fornebu: 14 nye private leiligheter er planlagt
kjøpt. Her kjøper gruppen seg inn i et ferdig
leilighetskompleks.
o Vangkroken oppstart februar i år ferdig
desember. Det blir 12 nye leiligheter, til sammen
med de eksisterende blir det 20 leiligheter samlet.
Viktig at dette ikke drives som en institusjon, alle
får egne leiligheter med individuelt tilbud.
o Flere kommunale leiligheter vurderes i forhold til
behovet. Ses i sammenheng med antall private
boliger.

2.

Bruker spør bruker i miljøarbeidertjenesten,
Cecilie Dahl, Leif Kåre Fjelde og Lars-Ove Nordnes
presenterte resultatene.
Informanter i undersøkelsen var 44 tjenestemottakere som
bor i Per Skreddersvei, Hauger Park, Jernbaneveien,
Gjettumveien, Skytterdalen og Levrestien.
Informantene var godt fornøyd med det meste, det største
forbedringspotensialet ligger i at personalet må bli bedre på å
holde avtaler. En av 3 hadde også opplevd erting eller
mobbing siste året, de fleste sa at det forekom på jobben.
Resultatene og filer fra presentasjonen ble delt ut.
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3.

4.

Status i tjenesten og informasjon: V/ Morten Svarverud.
Morten er konstituert som virksomhetsleder for
miljøarbeidertjenesten ut året. Rådmannen er i en prosess i
forhold til organiseringen på kommunalsjefnivå.
o Handlingsprogram: Hovedpunktene,
Samhandlingsreformen berører lite våre tjenester
foreløpig. Barnebolig er litt inne i forhold til dette.
o Tildelingspraksis/ gjennomgang av vedtak i løpet
av 2011 også med tanke på å tidfeste og
spesifisere vedtakene mer. Skal sjekke hva
Stavanger og Oslo gjør. Dette er ikke et
sparetiltak.
o Aktivitetstilbudet ligger nå under helse med
Trine Bakkeli som kommunalsjef. Ligger fortsatt
under sektorutvalg BIOM.
o Organisasjonskart skal legges ved referatet.
Morten
o Kommunalavdelingen for Helse og sosial er i en
omorganiserings prosess. Berører ikke Pleie og
omsorg.
o Bærum 2012. Kommunen skal spare 200 mill per
år i handlingsplanperioden. Det er en prosess hvor
det er sendt inn forslag på tiltak til rådmannen som
skal vurdere hva som skal sendes videre til
politikerne. Politikerne ber rådmannen om
konsekvensutredning på tiltak de vil vurdere
nærmere. Spesifisering av vedtakene blir viktig for
å synliggjøre hva eventuelle kutt går utover.
o Nye boliger: Det er satt av penger til drift av
tjenester til nye boliger. Informasjon til beboere og
pårørende i Vangskroken skal i første omgang gis
skriftlig i forhold til utbyggingen der.
o Statlig støtte til tjenester tilrettelagt til personer
med utviklingshemning, har lenge stått stille. Vi
vet enda ikke hva Bærum får i år. LUPE og NFU
opptatt av å jobbe for øking av tilskudd fra staten.
Evaluering av temakveld om:
”Hvordan tilrettelegge for sunn livsstil gjennom sunt
kosthold, uten bruk av tvang og makt?
Punktet utsettes til neste møte
o .

5.

Planlegging av neste Temakveld
Valg av tema: Den nye vergemålsloven er aktuelt tema,
Etikk er et annet forslag.
Når skal vi ha det? Temakveld 10 mai 19.00 – 21.00
Ansvarsfordeling og planlegging på neste møte:
.

6.

Eventuelt: Karneval på Emma Kafe
1. mars kl. 17.00 til 20.00
Invitasjonen sendt ut til alle tjenestestedene.

