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Referent:

Bente Moe Eriksen
Oppfølgingsansvarlig

1.

Referat fra møte 02.05.16 ble godkjent. Velkommen til Vibeke, som nytt medlem.

2.

Medieoppslag juli-august om voldsepisoder i kommunale omsorgsboliger.
Saken ble redegjort for politikere i Bistand og omsorg 24.08.2016.
NFU og LUPE ønsker eget møte med velferdsdirektør, kommunalsjef og
seksjonsleder for å gå gjennom flere saker, som de har fått henvendelse om fra sine
medlemmer. LUPE : Det er flere saker på landsbasis. Inntrykk av at det er bedre i
Bærum kommune enn andre kommuner.
Velferdsdirektør Bovild Tjønn har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå
og forbedre rutinene i forhold til å styrke rettsikkerheten til utviklingshemmede.
Bør Bufdir ( Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet være med i denne
arbeidsgruppen ?
Det er foreløpig laget en midlertidig rutine som er spisset mot voldshendelser.
Overgrep bør være på dagsorden i Brukerådene. Brukerne bør bli spurt hva slags
tiltak de ønsker, som må inn i tiltaksplan til den nedsatte arbeidsgruppen.
Seksjonsleder skal være med på SAR møte 27.09.16.

3.

4.

Mandat for sentralt brukerråd.
Seksjonsleder sender mandatet ut på nytt siden flere ikke hadde fått den redigerte
utgaven.
Tas opp på neste møte 17.10.2016.
Status byggeprosjekter.
Damveien. Innflytting 26.09.2016. Et meget vellykket prosjekt. Damveien er
utvidet med 6 leiligheter, hvor 4 fra Evjebakken og 2 fra Bærumsveien skal flytte
dit. De to andre i Bærumsveien skal flytte til Åsterud.
Saubakken 19 ( tidligere Løkka sykehjem ). Ferdig 2018.
Her rehabiliteres bygningen, og det skal bli 10 leiligheter for unge
utviklingshemmede som står på ventelisten til Tildelingskontoret.
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Innspill fra NFU/LUPE : Er det mulig å gjøre inngangspartiet mer åpent, slik at
lysforholdene blir bedre ? Positivt at det er en vanlig blokk. Skiller seg ikke ut.
Inngangsdør ved enden av bygget. Bør opprettholde glassdør, også pga lysforhold.
Her bør det være noe alarmsystem som varsler dersom noen kommer inn eller går
ut.
Brynsveien. Ferdig 2018.
Kommunen har kjøpt tomten og plantegningene av det private foretaket med 14
andelseiere ( unge utviklingshemmede ). I kjøpekontrakten er det en klausul om at
andelseierne skal ha fortrinnsrett til disse leilighetene. Andelseierne har ikke tapt
penger på dette prosjektet.
Gjennomgang av foreløpige plantegninger. Tas opp igjen når tegningene er mer
ferdige.
Kommunen vil kun bygge 12 leiligheter. I plantegningene er det fjernet 2
leiligheter, som erstattes med eventuelt trimrom, kontor etc.
Bygget består av en underetasje hvor det skal være sportsboder, garderober, teknisk
rom., 1.etg og2.etg.
Leilighetene er ca 50m2, ligger på bakkeplan.
Det er endret noe på personalfasilitetene, bl.a. flyttet nattevaktrom fra 2.etg til 1.etg
( midtre etasje ).
Det er gjort en grundig jobb i forhold til støyskjerming.
Vallerveien 146. Ferdig 2019.
Informasjon om at Husbanken sier nei til 24 leiligheter. Kommunen legger da opp
til 12 leiligheter. Husbanken likte prosjektet og modellen.
Vallerveien 146 er også lagt frem for foreldregruppen « Mitt Hjem Meadomus «,
som er positive til 24 leiligheter. De vil ta et eget møte med Husbanken.
Mulighhetsstudier.
Meglergården ( 2019 ). 12 leiligheter
Elgfaret 82 ( 2020 )
En ny Brekkeski ( 2020 )
Kolsåshjemmet ( 2021 )
Tokesvei 2 ( 2022 )
Bekkestumyrene ( 2023 )
Spørsmål fra LUPE om kommunen ser på området Avtjerna på Sollihøgda.
I fremtidige boligprosjekter bør det også vurderes å få innspill fra
rådgivningsgruppen og SAR.
1.etg i Gml. Drammensvei 25 blir brukt til midlertidige flyttinger i påvente av
rehablitering, eventuelt ferdigstillelse av nye bygg.
Beboerne i Damveien har bodd der i påvente av rehablitering/ påbygging av
Damveien. Meget vellykket opphold for beboerne.
ABBL og salg av leiligheter på området Emma Hjorth.
Det skal bygges ungdomsleiligheter samt leiligheter for unge utviklingshemmede
på området Emma Hjorth. 4 unge utviklingshemmede har kjøpt leilighet her. De vil
få ambulerende tjenester fra Høyrabben 8, som ligger i nærheten.
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Tomtesalget beløper seg på 19 mill, som er satt på kapital i Bærum kommune.
Midlene skal komme utviklingshemmede til god i følge testamentet fra fru Emma
Hjorth. Midlene skal ikke brukes til drift. Det må muligens en juridisk vurdering
om bruk av midlene kun er knyttet til området Emma Hjorth. Det antas at det må til
politisk behandling.
Spørsmål fra NFU om de kan komme med innspill på hva midlene skal brukes til.
Foreløpige innspill;
- Aktivitetsdager
- Ferietilbud
- Bruke Altea om sommeren da det er ledig kapasitet.
- Julebord
Frivillighet.
Seksjonsleder med flere fra kommunen skal på studietur til Danmark for å lære
hvordan de organiserer frivillighet gjennom organisasjoner og/eller enkelt
personer.
Informasjonsflyt – nettside.
Seksjonsleder og boligkoordinator har samarbeid og møter med foreldregruppen
«Mitt Hjem Mea Domus», og andreforeldregrupper der formålet er å ha dialog,
involvering om fremtidig boligprosesser.
Drøfting hvordan informasjonsflyten skal være sett i sammenheng og i forhold til
sentralt brukerråd.
Konklusjon på informasjonsflyten;
1. Sentralt brukerråd deretter til;
2. Foreldregrupper enten gjennom dialogmøter eller via nettsiden.
Nettsiden.
Det vil komme en egen nettside fra boligkoordinator, som legges ut på internett,
samme side som info om øvrige tjenester til utviklingshemmede i kommunen.

5.

6.

7.
8.

Referat fra møtene i sentralt brukerråd.
Referatene skal legges på nettsiden til Bærum kommune under følgende; Helse og
omsorg, tilbud til personer med utviklingshemming, brukerrådsarbeid, sentralt
brukerråd.
Eventuelt.
Spørsmål fra NFU: Hvordan løser administrasjonen når en beboer flytter inn hos en
annen beboer i en annen bolig for kortere eller lengre tid.
Hovedregel er at de krav på de samme vedtatte tjenestene, og det blir den tilflyttede
boligen som har ansvar for å gi tjenestene. Det må søkes med begrunnelse om å få
bli samboere.
Bistand og omsorgsleder Torbjørn Espelien ønsker samarbeid med NFU og
LUPE sine medlemmer for å drøfte videre arbeid med brukerdialog. Arrangeres
temamøte.
Neste møte.
17.10.2016 kl. 16.00
Saker :
Orientering og informasjon om dagtilbudene.
Handlingsplanen
Mandat for sentralt brukerråd.
Gjennomgang av plantegninger for Brynsveien dersom de er ferdige.
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