BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
16.05.2013
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

15. mai 2013
Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU),
Ellen Johansen (LUPE) og Frøydis Lange (LUPE)
Georg Traheim
10. september 2013 kl. 16.00 - 17.30
Per Skreddersvei (med mindre annet blir gitt beskjed om)

Referent:

Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig

1.

Informasjon om Rykkinn seniorsenter v/Sissel Mette
Åpnet i 1995 og har et nedslagsfelt på 1500 pensjonister fra 60 år
og oppover Har mange ulike tilbud på dagtid.
Vi fikk en god innføring i de ulike tilbudene.

2.

Godkjenning av referat fra 13.03.13
Ønske om å få referatet tidligere.
Dette skal bli tatt til etterretning.
Kommentar fra Ellen til punkt 5. hvor hun etterlyser tilbakemelding
fra etisk råd.
Arbeidsmiljøloven setter begrensninger som man må ta stilling til
når det gjelder ferieturer.
LUPEs planlagte ½ dagstur til Vivil-lekene er avlyst.
LUPE planlegger å arrangere yur til Bjørneparken 31. august til
1. september. Samt en Kieltur i oktober.

3.

4.

Georg forteller om de kommende endringer ifht Bærum
overformynderi, og når endringene vil tre i kraft
Georg har ikke kommet, så saken utsettes inntil videre.
Forslag til tema på høstens ”Temakveld” er
samtykkekompetanse,
når skal vi planlegge denne temakvelden?
Det er enighet om at det er et viktig og interessant tema.
Forslag om tidlig i november. Vi endte med mandag 4. november.

Georg

Morten

1

5.

Status i tjenesten: v/ Morten Svarverud
Oppstart av det private initiativet på Fornebu blir kanskje litt
forsinket. Regner med oppstart i oktober. Det er 14 leiligheter,
men ikke alle blir bebodd med en gang.
Kommunen investerer i to leiligheter i dette bygget

Morten

Morten finner frem BIOM-vedtaket knyttet til en felles praksis og
private boliginitiativ.
Det ser ut som om skatteinngangen fortsatt blir god, men det er
fortsatt fokus på å se på mulige innsparinger i alle sektorer.
Det er et stort investeringsbehov knyttet til skoler, sykehjem osv.
6.

Pårørende inn i lokale brukerråd, diskusjon rundt dette
Dette blir hovedtema på neste møte i sentralt brukerråd.
Det er også aktuelt å diskutere brukere inn i sentralt brukerråd.

Morten
og
Lars Ole

RGB jobber med å arrangere en brukerkonferanse sammen med
BBL til høsten hvor temaet er brukerråd i miljøarbeidertjenesten.
De har allerede diskutert seg frem til noen punkter som også er
aktuelle å ta opp i sentralt brukerråd.
- Lover og regler, hva har vi å forholde oss til
- Hva er forskjellen på et brukerråd og et husmøte
- Hvorfor har man brukerråd
- Hvordan er det å bo, krangling, uenighet, ……
- Hvordan er det organisert i dag
- De gode eksemplene
- Hvem gjør hva og hvem bestemmer hva
Lars Ole forbereder noe på disse punktene til neste møte.

7.

Bruk av hjelpemidler i hjemmet til bruker
• Arbeidstilsynet setter begrensinger vedr. løfting og andre
forhold. Dersom nærmeste pårørende motsetter seg bruk
av hjelpemidler som er nødvendige for at ansatte skal kunne
bistå bruker, vil dette kunne føre til omgjøring av vedtak
for å tilfredsstille arbeidsmiljøloven.
Denne saken utsettes.

8.

Eventuelt
Samarbeid mellom private boliginitiativ og kommunen er en aktuell
sak å komme tilbake til på et senere tidspunkt.

9.

Gjøre klart til temakvelden ca. kl. 18.00
På neste temakveld vil også brukerne bli invitert.

Morten

