
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

22.11.2017 
      

 
 
 
Møtedato: 20.11.17 
Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir 

Hanssen(LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) 
Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), 
Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)   

Forfall: Beate Lien (LUPE) 
Neste møte: 29. januar 2018 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Bærum Storkjøkken        
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  
 

Sentralt brukerråd har fått Merete Bjørke som nytt medlem. 

Velkommen til Merete! 

 

Tjenesteleder Lene Valaker presenterte «Oppdragstorg og Bærum arbeidssenter. 

Prognosen tilsier at flere vil ha behov for arbeid de nærmeste årene 

Fikk innovasjonsmidler på 300.000, som skal brukes til en Oppdragskoordinator. 

Bærum arbeidssenter og Bærum kommunale dagtilbud skal samarbeide om noen 

arbeidsoppgaver og oppdrag. Brukere fra dagtilbudet vil da ha med seg ledsager 

under utførelsen av arbeidet / aktiviteten. 

 

VIKANDA er merkevaren og salgskanalen til Bærum arbeidssenter; 

http://vikanda.no/butikk/ 

 

Bærum arbeidssenter har avtale om egenregi i kommunen, som betyr at dersom de 

kan levere varen / etterspørselen så skal kommunale enheter først benytte dem. 

 

Hospitering: 

Det er besluttet at Bærum kommune skal ta betaling for hospitanter fra 

videregående skoler. Videregående skoler får midler fra Fylkeskommunen til å 

dekke utgifter ved hospitering. Midlene er ikke øremerket. Pr i dag brukes midlene 

til å dekke lønnsutgifter til lærere, assistenter. 

 

 

2.  Referat fra 18.09.17 godkjent. 

 

Oppfølgingssaker fra møte 18.09.17 

- Fellesareal. Tilbakemelding fra NFU og LUPE er at det er viktig med 

fellesareal. Kommunen planlegger fellesareal i nye bygg der det er 

hensiktsmessig. Behov og bruk av fellesareal kan være tema for drøfting 

og samarbeid mellom brukerne og tjenesten.  

- Besøk på Bærum Storkjøkken, 29.01.18. 

- Valgstyret inviteres til et møte i Sentralt brukerråd i løpet av vår 2018. 

- Brobyggerprosjektet. Info om status vår 2018. 

- Informasjon om bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth, ikke 
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besluttet ennå. Kommer tilbake til saken. 

 
3.  Informasjon ved seksjonsleder: 

 
Status byggesaker. 
Vedlegger oversikten som ble vist frem på møtet. Oversikten er kun som en 
orientering til medlemmer av Sentralt brukerråd.  Ved spørsmål fra pårørende er 
følgende prosjekter sikre; Saubakken, Brynsveien, Tokesvei , Gabbroveien , 
Elgefaret. De øvrige i oversikten er ennå usikre. 
 
Dialogmøter. 
Ved nye bygg vil det bli invitert til dialog- og informasjonsmøter for aktuelle 
brukere og pårørende. Det har vært avholdt slike møter for Saubakken , 12.10.17 
og Brynsveien 06.11.17. 
 

 

4.  Informasjon fra brukerrådsarbeid og hvilke saker som det jobbes med; 

 
• Delegasjon fra Tyskland, 3 lærere, på besøk for å lære mer om hvordan 

utviklingshemmede i Norge har det. 
• 3 studenter har vært til intervju. De skal være i praksis hos RGB fra januar 

2018. 
• Jobbet videre med lett-lest utgaven av rapporten fra «Mobbe-konferansen»  
• Planlegges temakveld vår 2018 «Om det å bo». Pårørende inviteres også til 

å delta. Det blir satt opp to datoer, begge dagene fra 16.30 – 20.00. 
Kommer tilbake til dato og agenda. 
 

• Link til sak i BIOM 13.09.17 om gjengsleie; 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journ
alpostid=2017149133&dokid=3651277&versjon=12&variant=A& 
 

• Link til sak i BIOM, 15.11.17 om kommunal bostøtte; 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journ
alpostid=2017236827&dokid=3793126&versjon=5&variant=A& 
 

• Jobbet med lett-lest beskrivelse av brukerråds arbeid i kommunen. 
• Holdt foredrag for vernepleierstudenter på høgskolen i Oslo og Akershus. 
• Plakat om mobbing, resultat av mobbekonferansen. Sendes ut på høring; 

brukerrådene, husmøter etc. Ble delt ut til organisasjonene i møtet. 
• Mandat for brukerråd; hva skal jobbes med og oppskrift på hvordan et 

møte brukerråd kan gjennomføres i praksis. 
• Drøftet å lage et eldreråd for utviklingshemmede knyttet til seniortilbudet 

under Bærum kommunale dagtilbud. 
 

  
 
 
 
 

5.       Eventuelt; 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har lyst en tilskuddsordning for å bedre 

levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er 

foreslått fra NFU representant å søke om midler til IKT opplæring, både for å gjøre 

hverdagen mer interessant, men også for å kunne mestre å orientere seg i det stadig 

mer digitaliserte samfunnet. Bærum kommune ønsker at NFU skal stå som søker. 

Søknadsfrist er 01.12.17. 

 

Kommunen er positiv til å bidra knyttet til gjennomføring av opplæring og 

spredning internt og eksternt. 

 

 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017149133&dokid=3651277&versjon=12&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017149133&dokid=3651277&versjon=12&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017236827&dokid=3793126&versjon=5&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017236827&dokid=3793126&versjon=5&variant=A&
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6.  Handlingsprogrammet. Dersom noen har spørsmål til handlingsprogrammet 2018 

– 2021, meld det til Heidi Hesselberg. 

 

 

7.  Innovasjonsmidler. 

Bærum kommunale dagtilbud har fått kr. 100.000,- til å utrede mulighetene for å 

lage en aktivitetsløype på Emma Hjorth. 

 

 

8.  Oppfølgingssaker i 2018; 

- Valgstyret inviteres til et møte i Sentralt brukerråd i løpet av vår 2018 

- Brobyggerprosjektet. Info om status vår 2018. 

- Informasjon om bruk av midler etter salg av tomter på Emma Hjorth. 

 

 

9. Neste møte 29.01.17 er på Bærum Storkjøkken.  
   

 

 

 


