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1.

Informasjon om individuell plan
Ved Else Forslund og Lars-Ole Nordnes
Vedlagt ligger foiler fra presentasjonen, samt en kortversjon av NY veileder
for rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det er laget en håndbok
for koordinator rollen, som skal ut på høring.

2.

Presentasjon av ett mulig byggeprosjekt
Ved Torstein Aas, prosjektleder, byggherre, eiendom
Gjennomgang av plantegninger og notat vedrørende konseptvalg.
Dette ser veldig bra ut.
NFU og LUPE ga uttrykk for at det vil være mange boenheter samlet på et
sted. Men utforming av bygget samt at administrasjonen kan tenke seg at det
kan være fra 2 – 4 personalgrupper, er både NFU og LUPE positive til dette
prosjektet.
Torstein Aas vil skriftlig samtykke ja fra NFU og LUPE.
Det ble stilt spørsmål om takhøyden i garasjen, som er høy nok.
Kommer tilbake til saken på neste møte.

3.

Godkjenning av referat og oppfølgingssaker fra forrige møte
Referatet godkjent uten kommentarer
Velkommen til Geir Hansen, som er ny representant fra LUPE, i sentralt
brukerråd.
Saker fra forrige møte:
Det er ikke brukt investeringstilskudd i forbindelse med oppgradering av
Høyrabben 8. Dette grunnet at det kun var behov for vedlikeholdsarbeid.
Hva skjer dersom man takker nei til en omsorgsbolig?
Viser til politisk vedtak 9.12.10 «søkere som takker nei til tildelt bolig, vil
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ikke bli tilbakeført til ventelisten.» Men det kan utvises skjønn i enkelt
saker dersom det er en årsak for å takke nei til tildelt omsorgsbolig.
Hva skjer vedrørende salget av tomt på Emma Hjorth?
ABBL planlegger å bygge ungdomsleiligheter på Emma Hjort området.
Viser til flere artikler i Budstikka om saken, 8.3.16 og 16.3.2016.
Bærum kommune har foreløpig ikke planlagt å kjøpe leiligheter eller
leiligheter som skal brukes til personalbase i dette aktuelle bygget.
Informasjon om leilighetene er sendt ut til 2 foreldregrupper.
«Kommunen er bundet av avtalen med fylkeskommunen og testament, som
er et premiss «, sier Trygve Bjercke i kommunen. Han vil komme tilbake til
dette når det hele er mer avklart.
Vi kommer tilbake med eventuelt mer informasjon på neste møte.
Utdelt sak fra forrige politiske utvalgsmøte i BIOM 2.4.16, vedørende
gjengs husleie.
Utdelt sak fra forrige politiske utvalgsmøte i BIOM 2.4.16, vedørende
«smart-mat»,dvs bruk av kolonial.no ved vedtak om handling for brukere.
Viser til prissammenlikning i Budstikka 17.2.16. Bærum kommune har gjort
egen prissammenlikning. Det er viktig å understreke at kommunen har
forhandlet om en bedre pris enn det man som privatperson vil kunne få,
samt at utkjøring gjøres av kommunens ansatte ved storkjøkkenet uten
kostnad for bruker.
Informasjon om ordningen kunne vært presentert for RGB,
Så kunne de være med å lage lett lest og tilgjengelig informasjon om saken.
Det samme gjelder for gjengs husleiesaken.
4.

Evaluering av temakveld
Temaet den 11.2.16 var «Er selvbestemmelse alltid et gode? Insiterende
praksis – når verdier komme i motstrid» ved Thomas Owren, Høgskolen i
Bergen. Litt treg oppstart, men tok seg veldig opp etter hvert. Fint at det var
flere personalet til stede. Et tema som interesserte mange, og det er kommet
flere positive tilbakemeldinger i etterkant av møtet.
Videre satser vi på en temakveld i året, og da på våren. Vi har flere aktuelle
temaer for neste temakveld, dette kommer vi tilbake til.

5.

Brukerkonferanse om mobbing
Konferansen ble gjennomført 9. mars 2016. Gode tilbakemeldinger på
konferansen. Gode innlegg og spennende diskusjoner i grupper.
Arbeidet blir fulgt opp av temakveld før sommeren, hvor det skal lages en
plakat med viktige regler mot mobbing.

6.

Bruker- og pårørendeundersøkelsen – veien videre
Det enkelte tjenestested har fått sine resultater. Det er ikke så mange
avdelinger, som kan få sine resultater, da det er for få respondenter.
Tjenesteleder har ansvar for videre oppfølging av undersøkelsene. De vil bli
tatt opp i brukerrådene, på personalmøter og andre fora som evt er på
tjenestestedet. Det forventes videre at det lages tiltaksplan på bakgrunn av
gjennomgang og drøfting av resultatene. Det gjøres en vurdering av om det
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også bør gjøres flere grep i det videre arbeidet med resultatene.
Ønske fra SAR at det kommer noen og forteller om resultatene.
7.

Eventuelt
Det har vært en anskaffelsesprosess knyttet til arbeid med brukerreise for å
avdekke forbedringsområder knyttet til tjenestene til personer med
utviklingshemming. Firmaet som har fått oppdraget heter EGGS design.
Bestillingen er:
Levering av tjenestedesignkompetanse for kartlegging og utvikling av
tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming. Hovedfokus er for
aldersgruppen 0-30 år. Arbeidet er i gang.

8.

Neste møte.
Gjennomgang av mandatet for sentralt brukerråd.

