
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

20.03.2012 
      

 
 
 
Møtedato: 20.03.2012 
Tilstede: Morten Svarverud,  Unni P. Einekjær, Frøydis Lange, Ellen Johansen, 

Lars-Ove Nordnes og Lene Haugen 
Forfall: Maria Riiber, Georg Traheim og Anne Austveg 
Neste møte: 2. mai 2012 kl. 15.30   
Møtested: Møterom D        
Referent: Lars-Ove   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist. 

• Når det gjelder nye retningslinjer for vedtak blir 
vedtakene nå splittes opp i henholdsvis praktisk 
bistand og opplæring. Men estimat av tidsbruk vil 
ikke stå i vedtakene. 

 
 

 

2 Status i tjenesten og informasjon: V/ Morten Svarverud. 
• Organisering av Pleie og Omsorg:  

o En seksjonsleder for hjemmebaserte 
tjenester med Morten S. som leder. 

o Tove Hagen Venås er seksjonsleder for bo 
og behandling. 

o Bovild Tjønn fortsetter som kommunalsjef 
for PLO 

o Barnebolig og avlastning blir overført til ny 
kommunalsjef for barn og unge 1. mai. 

 
• Byggeprosjekter Angående størrelse på boliganlegg. 

NFU lokalt deler ikke NFU sin oppfatning av 
størrelse på boliger. Lokallaget ønsker å påvirke NFU 
sentralt i forhold til dette. 

o På Fornebu er det et privat boligprosjekt 
hvor kommunen vil kjøpe en baseleilighet. 

o På Brekkeski er 5 av 8 flyttet inn. 
o Brynsveien, foreldregruppe planlegger for 

bygging for 12-14 enheter, men det er 
mange innsigelser bla fra veivesenet. 

o Ny foreldregruppe på 5 til 8 har startet 
planlegging, tomt på Emma Hjort vurderes. 

o Det er nesten ingen venteliste, men 
utfordring knyttet til videresalg av private 
leiligheter. 

 
• For ressurskrevende brukere får kommunen 

refundert 80% av utgifter utover ca. 950 000.- fra 
staten. 
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3 Planlegging av Temakveld vår 2012 
• Tema: Ny Helse og omsorgstjenestelov 

• Dag/tid: Tirsdag 22. mai kl. 18.30 – 20.30 

• Sted: Morten vurderer alternative lokaler. 

Forslag til invitasjon sendes medlemmene i sentralt 

brukerråd. 

 

Ansvarsfordeling: Sentralt brukerråd møter 18.00 
• Temaet Etisk refleksjon utsettes til høsten 

 

 
 
 
 
 
Morten 

4 Eventuelt:  
• Sammensetning av Sentralt brukerråd, Morten 

ønsker å tilrettelegge for deltagelse fra primær 
brukere?  

• Forslag til organisering av brukerråd: 
o RGB(Rådgivningsgruppen i Bærum) blir 

en del av de kommunale brukerrådene. 
o Lars Ole er ansatt i 20% stilling for å 

tilrettelegge for 
RGB+SAR(Samarbeidsrådet for brukerråd 
innen bolig, arbeid og fritid)  

o Lars Ole kan også følge opp brukerrådene 
på tjenestestedene.  

o Saker, synspunkter fra brukerråd på 
tjenestested bringes videre til sentralt 
brukerråd ved at to brukere deltar i 
sentralt brukerråd sammen med 
tilrettelegger. 

o Brukerråd  på store tjenestesteder, innspill fra 
Sissel Mette Nyberg med forslag om foreldre 
representanter der.  

o Morten S. mener at foreldre som 
representanter i brukerråd på tjenestested 
er komplisert, vansker med å unngå å 
komme inn på taushetsbelagt informasjon. 

o Eksempel diskusjon om organisering av 
ferieturer. 

 
• NFU spør om retningslinjer for rullering av 

brukerrepresentanter. I hvor mange år bør samme 
medlem sitte? Hvordan skal vi rullere? 

o Enighet om at organisasjonene bør skifte ut 
sine representanter en av gangen og at 
representasjonen bør gå på omgang.  

• Lupe ved Ellen Johansen spør om hvordan kommunen 
kvalitetssikrer tjenestene i bolig? Det er mange 
ufaglærte i tjenesten, hvordan rekrutteres ansatte og 
vikarer? . 

o Svar: Når tjenester i et visst omfang uteblir 
skal tjenesten melde dette som avvik. Bruker 
kan bruk skjema tilbakemelding på kvalitet. 
Det er tett oppfølging av kvaliteten i tjenesten 
og at denne er dokumentert. Kvaliteten er ikke 
alltid som ønsket, men avvik følges opp med 
krav til tjenesten om forbedringstiltak. 
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o Tjenesten har liste over tilgjengelige vikarer 
som tilkalles ved behov. 

o Noen stillinger holdes vakante, dette fordi det 
søkes etter faglærte i stillingene. 

 
• Spørsmål fra LUPE om rutiner ved feilmedisinering:  

o Svar: Feil ved medisinering meldes som avvik. 
Avvik skal også meldes hvis medisin deles ut 
av ikke autorisert personale. 

 
• Frøydis Lange spør om ordningen med leiebil fra 

Bærum kommune og krav om at ansatte har sertifikat. 
Svar: Ordningen har vært vanskelig å administrere 
der alle ikke har deltatt. 
o Tjenesten kan ikke ha ansvar for billeie. 
o Ønske om at ansatte har førerkort, men mange 

har ikke det. 
 

• Spørsmål om krav til norskkunnskap  
o Svar: Det er nå innført krav om 

norskkunnskap på nivå 3. 
                 

 
 
 

 
 


