BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:
Forfall:
Neste møte:
Møtested:
Referent:

Dato:
30.10.2012
Arkivkode:

30. oktober 2012
Morten Svarverud, Heidi Hesselberg, Lars Ole Bolneset,
Unni P. Einekjær(NFU), Sissel Mette Nyberg(NFU), Georg Traheim
Ellen Johansen(LUPE) og Frøydis Lange(LUPE)
kl.
Lars Ole
Oppfølgingsansvarlig

1.

Gjennomgang og presentasjon av medlemmer
Lene Haugen er i permisjon frem til april 2013. Hun jobber
hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

2.

Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent uten merknader.

3.

Status i tjenesten og informasjon: V/ Morten Svarverud.
Ingen endringer siden sist
• Fornebu regner med å være ferdig i september 2013.
De har laget et eget borettslag. Kommunen har kjøpt
en leilighet til personalet. De har kjøpt 16 leiligheter,
hvorav 2 skal brukes som fellesareal.
• Det vurderes om det skal bygges 6
erstatningsleiligheter i Damveien, i tillegg skal det
vurderes plassering for 4 til så det blir totalt 10
erstatningsleiligheter som skal erstatte 10 ”uegnede”
leiligheter
• Diskusjon rundt om pårørende skal være med i
brukerrådene på tjenestestedene. Kan sentralt
brukerråd være et samlende sted for disse rådene?!
Diskusjonen fortsetter.
• Det blir en del forandringer når det gjelder
tjenestesteder fra over nyttår.

4.

Fornyet gjennomgang av rutinen for ”Gaver til ansatte i
PLO”
Morten gjennomgikk gjeldende rutiner for muligheten for å
gi gaver til ansatte. Dette er en aktuell problemstilling
knyttet til blant annet julegaver. Det gis ikke anledning til å
gi gaver til enkeltansatte, men det er anledning å gi gaver
som ikke forfordeler noen på et tjenestested/boligen.
Det er i tilfelle tjenesteleder som skal ta i mot gaven på

Tas opp på
neste møte

1
vegne av de ansatte.
5.

Eventuelt
•

Aktuelle saker til neste møte:
• Se på rutiner for gaver og beboerøkonomi
• Se på ny organisering i PLO.
Saker til møtet deretter:
• Traheim forteller om endringene som kommer rundt overformynderiet, og hvor
langt det har kommet i prosessen.

