BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
20.01.2014
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

20. januar 2014
Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU) og
Ellen Johansen (LUPE)
Frøydis Lange (LUPE)
10. mars 2014 kl. 16.30-18.00
Kommunegården, 2 etasje til høyre mot motorveien

Referent:

Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig

1.

Informasjon om Hauger Park v/Sissel Mette og Heidi
Vi har sett på leiligheten til datteren til Sissel Mette.
Hun har en fin ende-leilighet.
I samarbeid med utbygger, ble det planlagt og kjøpt 9 private
leiligheter over to etasjer i en blokk. I september 2006 flyttet
beboerne inn. Kommunen kjøpte en leilighet til personalbase
og 4 leiligheter til utleie i 1. etg. i samme blokk. Senere har
personelt fått oppfølgingsansvar knyttet til beboere i to
kommunale og en privat leilighet i omkring-liggende
blokker. Det er felles måltider 2 x i uken, og noen har
planlagt flere felles treff med mat. Det er et fellesrom for de
9 private, som de deler på å betale for og som brukes til
fellesmåltider, spill osv. Personalleiligheten i 1. etg. benyttes
til aktiviteter og møter der alle beboerne deltar, samt som
felles samlingssted for de 7 øvrige beboerne. Det er 14,5
årsverk knyttet til driften, fordelt på ca. 30 personer.

2.

Gjennomgang og godkjenning av referat fra 04.11.13
Referatet er godkjent.
Vi fortsetter med den prosedyre vi startet med sist.
Alle har lovet å være raske med å svare.
Lars Ole sender ut et forslag til referat rett etter møtet. I løpet
av en uke (innen 27.01) så sender samtlige møtedeltakere
sine kommentarer eller ikke kommentarer til referat,
Alle skal med andre ord sende en e-post, slik at Lars Ole vet
at alle har gjennomgått referatet. Eventuelle presiseringer
eller kommentarer legges inn i referatet og det sendes ut
igjen. Enten som godkjent hvis det bare var presiseringer
eller for ny godkjenning hvis det var kommentarer som
trenger godkjenning,
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3.

Pårørende inn i lokale brukerråd eller alternative råd
Morten
Tjenestelederne ønsker ikke pårørende inn i lokale brukerråd.
Hvordan skal verger opp mot pårørende vurderes?
Hvordan skal de forskjellige holde kommunikasjonen med
alle. Brukerne ønsker ikke at pårørende deltar i
brukerrådene, de ønsker å styre selv. LUPE synes det er
uheldig at det på nåværende tidspunkt ikke er ønske om å ta
pårørende inn i brukerrådene
Mulig at det vil være ønske fra tjenestens side dersom
pårørende synliggjør tydelig hva de tenker kan være positivt
for brukerne, pårørende og tjenesten. LUPE og NFU
synliggjør hva som kan tas opp direkte med tjenesteleder og
hva som tas opp i sentralt brukerråd. Hva er det som ikke
blir dekket av disse to kanalene og som eventuelt kan tas i et
alternativt råd?

4.

Status i tjenesten
På Fornebu har to personer flyttet inn og tre til kommer i
løpet av de neste ukene. 14 personer har kjøpt sin egen
leilighet. Kommunen har kjøpt to baseleiligheter, samt en
personalleilighet.

5.

HP 2014-2017 – hva ble vedtatt?
Morten
Alt som sto beskrevet ifh til PLO ble vedtatt. Små
driftsenheter skal kartlegges (boliger med 3-7 brukere), er det
hensiktsmessig å bygge på, bygge nytt eller andre løsninger.
Ulike kategorier
1.Fritt liggende leilighet (ikke base i nærheten)
2. Fritt liggende leilighet (base i nærheten)
3. Samlokalisert bolig tilsvarende for eksempel Per
Skreddersvei
4, Bokollektiv, ikke fullverdige leiligheter kjøkken,
men større felles areal og felles kjøkken
5. Spesial, som Brekkeski.
Det skal reduseres 2 millioner på dagtilbudet ved at de skal
samordne seg mer med boligene. Hegnatun er overført til
PLO. Kommer tilbake til mer om tomter og boligutbygging
når behovsplanen er ferdigstilt

Morten
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6.

Eventuelt
Unni forteller fra foredrag om nye boligprosjekt for
pårørende i Buskerud og Vestfold gjennom Handikappedes
barn forening.
Lars Ole forteller om nytt ferieprosjekt. Gjennomføres to
pilotprosjekter 12.mars til 19. mars og 31. mars til 7. april.
Torrevieja i Spania, hvor det samarbeides med nordmenn i
Spania, den norske skolen og spanske myndigheter.
I hver av piloten er det tenkt 15 deltakere, samt 4 hjelpere
med fra Norge.
Fysisk aktivitet og matlaging står på programmet,
i tillegg til samarbeid med utviklingshemmede i Spania.
REGA-rådet trenger flere hjelpere til Bistro en gang i
måneden. Det handler om at bruker hjelper bruker.
Morten foreslår at LUPE og NFU sender ut en forespørsel til
sine medlemmer om noen kjenner noen som kan tenke seg
denne oppgaven.
Akershus NFU og lokallaget har hatt møte og har delt
erfaringer. På områdene turnus, fritid og bolig.
De ønsker å komme i dialog med NFU sentralt.
Temakveld – utsatt fra tidligere
Vi opprettholder temakvelden om samtykkekompetanse,
men arrangementet har blitt flyttet til senere i år.
Det er en utfordring å finne en foreleser som både kan svare
på juridiske spørsmål og praktisk anvendelse av
samtykkekompetanse.
-

Lars Ole sjekker med foreleserne på SORkonferansen i april om det er noen der som passer til
rollen.

-

Unni sjekker om NFU sentralt kan stille opp.

Møtet ble hevet kl. 18.30

