BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
18.01.2016
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

18. januar 2016
Unni Einerkjær, Sissel Mette Nyberg, Heidi Hesselberg, Bente Moe
Eriksen og Lars Ole Bolneset
Ellen Johansen og Frøydis Lange
14. mars 2016 kl. 16.00-18.00
Kommunegården, møterom C, 2. etasje

Referent:

Lars Ole Bolneset
Oppfølgingsansvarlig

1.

Godkjenning av referat fra siste møte
Referatet godkjent uten kommentarer

2.

Temakveld
Gjennomgang av og innspill til endringer på invitasjonen.
Frøydis savnet telefonnummer for påmelding. Sissel Mette påpekte bruk av
begrepet ansatte fremfor medarbeidere. Lars Ole sender tekstforslag fra
foredragsholder til Heidi.
Heidi gjør endringer på invitasjonen og sender den ut.

3.

Brukerkonferanse om mobbing 9. mars 2016
Lars Ole informerte om det foreløpige programmet.
Invitasjonen blir ferdig denne uken.
NFU sender ut informasjon til de av sine medlemmer som har e-post.
Medlemmene i sentralt brukerråd er invitert til å delta.

4.

Bruker- og pårørendeundersøkelsen
Det er benyttet KS sine undersøkelser. Dette for å benytte en undersøkelse
som er gjennomarbeidet, samt at det gir mulighet til å sammenlikne
resultatene mellom kommuner og med landssnittet.
Kort gjennomgang av resultatene.
Totalt er det 93 brukere som har svart på undersøkelsen. Svarprosenten er ca
90 % av de som var aktuelle å tilby undersøkelsen til.
Brukerne er stort sett fornøyde med tjenestene slik det kommer frem i
svarene. Noen av spørsmålene var vanskelig å svare på. Det er laget en
gruppering av spørsmål samlet for noen kategorier, dette oppleves ikke som
en god måte å fremstille resultatene på. Det er bedre å se på resultatene pr
spørsmål.
Totalt er det 96 pårørendeundersøkelsen som har svart på undersøkelsen.
Det har vært noen feilkilder knyttet til å få sendt ut undersøkelsen. Generelt
er svarprosenten lav, kun på 39 %.
Bruker- og pårørendeundersøkelsen setter på agenda på neste møte. Det
skrives en kort oppsummering av de kommentarene som er kommet inn i
forbindelse med pårørendeundersøkelsen, som sendes ut i forkant.

1
5.

Eventuelt
Hva skjer hvis man har søkt bolig, får tilbud og takker nei til det konkrete
tilbudet om bolig?
Bente sjekker dette med tildelingskontoret ifh til kommunens rutiner for
dette.
ABBL har kjøpt tomter på området Emma Hjorth som er en del av det
tidligere institusjonsområdet. I forbindelse med HVPU-reformen foreligger
det en klausul på at inntektene skal komme utviklingshemmede til gode.
Det ønskes en redegjørelse om hvordan dette er i denne saken. Dette
sjekkes.
Har kommunen fått tilskudd fra Husbanken knyttet til Høyrabben 3 og 8?
Dette sjekkes.
To debattinnlegg i Budstikka 7.12.15 og 11.12.15
Kort drøftet. Innlegget fra 11.12.15 legges ved referatet.

