BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
20.03.2014
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

10. mars 2014
Morten Svarverud, , Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU) og
Frøydis Lange(LUPE)
Heidi Hesselberg og Ellen Johansen
19. mai 2014 kl. 16.30-18.30
Kommunegården, 2 etasje til høyre mot motorveien

Referent:

Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig

1.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra 20.01.14
Referatet er godkjent uten kommentarer.

Alle

2.

Status i tjenesten
Morten
Fornebuleilighetene er offisielt åpnet med mange prominente
gjester. Ikke alle har flytter inn med en gang.
Morten sjekker om vi kan ta et møte der ute senere.
Brynsveien har fått på plass reguleringsplan og det er snakk
om 14 leiligheter. Det ligger nok et par år frem før
ferdigstillelse.
Det er flere foreldregrupper som planlegger/vurderer
boløsninger for fremtiden. Dette er grupper med barn i
ungdomsskolealder.
Plan for fremtidig bygging av boliger i kommunen er en del
av en behovsplan. Denne kommer ut på høring om ikke så
lenge.
Hvis en beboer i en privateid bolig blir veldig psykisk syk,
truer de ansatte, brukerne og andre. Finnes det da en plan for
dette? I en kommunal bolig ville man mest sannsynlig finne
en annen boløsning.
Alle

3.

Eventuelt
- Private utbyggere
Unni forteller at mange foreldre tar kontakt for å få
informasjon om private boløsninger. Det er greit å henvise
til Morten, men fortrinnsvis på epost.

1
- Temakveld
Sissel Mette har sjekket med NFU om mulighet for å få en til
å snakke om samtykkekompetanse.
Lars Ole sjekker med foreleserne på SOR-konferansen i april
om det er noen der som passer til rollen.
Forslag om ta opp temaet utviklingshemmede og psykiatri.
Det ønsker også Morten å være informert om.
Møtet ble hevet kl. 17.45

Sissel Mette får nytt telefonnummer 910 08 580

