BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
18.08.2009
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

18. august 2009
Unni Einekjær, Georg Traheim, Ellen Johanse, Frøydis Lange, Sven Erik
Tholander, Lene Haugen og Lars-Ove Nordnes
Maria Riber
3. november 2009 kl. 15.30
Møterom C, kommunegården

Referent:

Lars-Ove Nordnes
Oppfølgingsansvarlig
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Godkjenning av referat
• Fatte beslutning om seminar ad sentralt brukerråd.
Planlegge innhold
• Følge opp det med revisjon/ evalueringer og
brukerundersøkelser
• Tidlig tegn…Invitere Frøydis Lindseth på møte
Runde rundt bordet
• Overformynder har økende pågang, har 19
hjelpeverger på heltid. Har ikke noe imot foreldre
familie som hjelpeverger, de utgjør den største
gruppen.
o Mulig overformynderiet overføres til staten,
proposisjon om saken kommer.
• NFU: Utfordring med avvikling av ferie, ferievikarer
o Mulig tema, hvordan få til dette best mulig,
hva med å planlegge ferie i sammenheng med
dette. Ha med tildelingskontoret, vedtak om
ferie. Ha med NILK ved Kirsten Hognestad
• LUPE: Se eventuelt
Status i tjenesten:
• Ingen spesielle hendelser i sommer, mye bra, men
også generelle utfordringer. Selv om man har en god
plan, kan uforutsette utfordringer oppstå.
• Bærum Kommune har fått status som undervisnings
hjemmetjeneste. Tema for senere møte. Innformasjon
ligger på Bærum kommune sine hjemmesider.
• Web basert IP-verktøy: Verktøy er anskaffet.
Verktøyet skal presenteres på senere møte eventuelt
på møte hvor brukere og pårørende inviteres.
• Vi står ikke ovenfor store nye ekstra innsparinger.
Helsemeldingen:
• Mindre sentral for oss enn omsorgsmeldingen.
Helsemeldingen delt ut på møtet.
• Store utfordringer i framtiden. Samhandlingsreformen
vil kunne gi nye muligheter og utfordringer.
Habiliteringstjenesten flytter muligens til helse sør,
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Buskerud.
Boligmeldingen 2: Utsettes til neste møte
Sven Erik
Kapittel 4a sosialtjenesteloven v/ Lene
Undervisningsopplegg presentert
Undervisningen skal foregå ute på tjenestestedene. Opplegget
er tredelt og går over 3 møter a 2 t.
Stort fokus på etikk, holdninger og alternative tiltak.
Ernærings prosjekt ses i sammenheng.
Eventuelt
• Kriterier for ansettelse av tjenesteleder
o Formelle krav til utdannelse praksis, utlysning,
innstilling med videre. Legger vekt på
personlig egnethet. Noen kan ha fortrinnsrett.
• Leie av kommunale biler, økonomi fordeling
Sven Erik
o Settes på saksliste senere møte
• Har alle IP – ansvarsgruppe – enkeltvedtak
o Settes på saksliste senere møte
Lars-Ove
• Ansatte med liten norsk kunnskap
o Vi stiller krav om at ansatte skal kunne snakke
norsk, vi gir også tilbud om norskopplæring.
• Bruk av lommepenger, selvbestemmelse – helse
o Stort kompleks tema, viktig å forstå
hverandres situasjon. Vi må få til en dialog
med foreldrene.
• Sammensetting av beboere i samlokaliserte boliger
o Mange konkurrerende kriterier
o Boligkontoret tildeler, tildelingskontor og
tjeneste gir anbefalinger.
• Avlastning kombinert med fastboende
o Vi har eget opplegg for avlastning, men i noen
sjeldne tilfeller må vi løse et akutt problem.
• Pandemi plan
o En for hele kommunen + en for hvert
tjenestested.
• Fint å sende inn eventuelt saker på forhånd

