
 

BÆRUM KOMMUNE 
STED1 
STED2 

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

11.09.2007 
      

 
 
 
Møtedato: 11. september 2007 
Tilstede: Ellen Johansen, Anne Austveg, Sven Erik Tholander, Georg Traheim, 

Kirsten Hognestad Haugen, Lars-Ove Nordnes, Unni Einekjær, Frøydis 
Lange Maria Riber. 

Forfall:       
Neste møte: 27. november 2007 kl. 15.30   
Møtested: Møterom C, Kommunegården      

  
Referent: Lars-Ove Nordnes   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Godkjenning av referat 

Referatet godkjent 
 

 

2.  TEMA: LEDSAGER ORDNINGEN, FERIE OG FRITID 
V/Kirsten Hognestad Haugen 
• LEDSAGER ORDNINGEN:  

o Bærum har hatt ordningen lenge 
o Nå i samarbeid med andre kommuner i Akershus. 

Kortet gjelder i hele fylket. 
o Funksjonshemmedes fellesråd jobber og tar ansvar 

for oppfølgingen nå. 
o Viktig å ikke missbruke ordningen. Det skal 

foreligge spesielle behov for ledsager som avviker 
fra det normale for alderen.  

o Ledsagerbevis er personlig. 
o Ledsager går gratis. 
o Beviset kan brukes på busser, på Tusenfryd, NSB, 

kulturtilbud i Bærum, ikke alle du møter kjenner 
ordningen, ta med kortet og argumenter. 

o De som trenger flere kort kan få det, men 
forutsetningen er at personen er funksjonshemmet. 

o Boligene bruker ledsagerbevis 
 
• Alles ansvar å informere om ordningen. 
 
• FERIE OG FRITID  

o Viktig at alle har valgmuligheter i forhold til 
fritidstilbud. 

o 9 ferieturer hvor ledsagere er inkludert, er i år 
arrangert i regi av NILK. Målgruppen for turene 
er ulik. Noen er for utviklingshemmede, andre er 
for andre målgrupper.  

▪ NILK ledsagere får 10 timer per døgn, 
ikke turnus, har ledsagere som kommer 
igjen år etter år. 
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▪ Guriset turene er meget populære.  
▪ Haraldviken turer er også for 

utviklingshemmede. 
▪ Er det behov for flere felles turer? For 

eksempel til Eidene?  
▪ Viktig å ta vare på tradisjonsturene 

Pakkingen er et problem. Dette må tas opp 
med aktuelle boliger. Kirsten gir direkte 
tilbakemeldinger til aktuelle boliger. 

▪ Forslag det sendes ut en veiledende 
sjekkliste. 

 
o NILK gir Ledsagerstøtte til individuelle turer, 

potten er begrenset 
▪ Søknadsfrist 20. mars 
▪ Kr 4000 maks støtte utenlandsturer, 3000 

innenlands. 
 

• Overformynderiets rolle:  
o Vurderer kun om bruker har økonomi til turer 

eller ikke. 
• PLO- sitt utgangspunkt 

▪ Ferie er ikke en del av tjenestetilbudet. 
• Økonomi 

o Mulighet for fradrag i selvangivelsen for ledsager 
på ferieturer. Går på deltagerens økonomi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILK 

3.  Runde rundt bordet: 
Personlig assistent:  
Hvem har rettigheter, hvem har personlig assistent. 
Viktig tema for brukerrådet. 
Vedtak: Vi inviterer tildelingskontoret 
 
Hjelpeverge og regnskap: 
Hjelpeverge skal føre regnskap for penger hjelpeverget 
bruker på vegne av bruker. 
Overformynder gir ikke unntak for regnskapsplikt til personer 
som bor i kommunale boliger.  
Tjenesten i bolig som disponerer brukers penger, gjør opp 
regnskap med hjelpeverge. Det er mulig å kvittere ut 
lommepenger for eksempel 1000.- i løpet av en måned. 
Se for øvrig håndbok for hjelpeverger som beskriver 
ordningene for økonomi regnskap. 
 
Hauger park og Per Skredes vei ved pårørende ønsker å få 
informasjon fra overformynderiet om det med økonomi og 
regnskap. Foreldrene arrangerer 
 
Mottatt tilbud fra bolig om formidling av svart 
rengjøringsarbeid. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt. 
Bruk tilbakemelding på kvalitet. Skjemaet skal brukes i 
forhold til alle typer kvalitetsavvik. 
 
Rekruttering og kompetanse. 
Mange grunner til at vi sliter med rekruttering og 

 
 
 
 
Lars-Ove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unni Einekjær 
 
 
 
Maria Riber 
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kompetanse. Stramt arbeidsmarked, lav status, 
Felles ansvar å være pådriver i forhold til tilbakemelding på 
kvalitet. Organisasjonen informerer sine medlemmer, 
kommunen informerer om og skjerper inn rutinene. 
 
Forslag om at skjemaet inneholder et punkt hvor innsender 
kan foreslå forbedringstiltak. Forslaget overleveres til Lise, vi 
ber om at dette innarbeides i skjemaet. 
 
Brukerrådet ber om tettere oppfølging av kvaliteten i 
tjenesten. Tas opp med kvalitetsenheten. 
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Lars-Ove 
 
 
 
Lars-Ove 
 
 

4.  Sven Erik: Status, Meldingen og HP 
Vi ligger dårlig an på økonomien, mange årsaker. 
Meldingen: Først laget en faktarapport. Rådmannen ønsker et 
utvidet mandat til å gjelde hele tilbudet, levekårene til 
gruppen. Tema på neste møte. 
HP: Prosessen er begynt. Foreløpige føringer. Stort 
investeringsprogram, utfordrende drift, mange faktorer. 
Innspill, bedre tilbud til personer med ervervede 
hjerneskader. Ulike forslag til rekrutterings/ beholde tiltak bla 
seniorpolitikk 

 
 
 
Sven Erik 

 
 


