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MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

26.08.2008 
      

 
 
 
Møtedato: 26. august 2008 
Tilstede: Sven Erik Tholander, , Lars-Ove Nordnes, Maria Riber, Anne Austveg, 

Unni Einerkjær , Frøydis Lange og Vibeke Rosenvinge. 
Forfall: Ellen Johansen og Georg Traheim 
Neste møte: 11. november 2008 kl. 15.30   
Møtested: Møterom C kommunegården.      

  
Referent: Lars-Ove Nordnes   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Godkjenning av referat 

Bilgruppen jobber videre med ordninger, følges opp av 
brukerråd 
Referatet godkjent 
 

 

2. Runde rundt bordet 
• Tjenesten fungerer utmerket mange steder, andre 

sliter med rekruttering. 
• Skryt for ledsager bevis ordningen i Bærum 
• Markedsføre sentralt brukerråd 
• Alle får tilbud om å gå fra heltid til deltid + støtte til 

opplæring og utdanning 
• Ønske om nærledelse 
• Jobber med seminar for foreldre og personale i Per 

Skredes vei. Tema kommunikasjon med ekstern 
prosessleder. Foreldrene og personale har bidratt i 
forberedelsene. En ide`for andre? 

• Ønske om å lage møteplan for høsten. 
• Ønske om at oppnevning av hjelpeverge tas opp på 

sentralt brukerråd når overformynder er tilstede. 
• Ny gruppe jobber med egen bolig. Har fått gamle 

Røverstien som tomt 
 

 

3. Sven Erik, Status i tjenesten og i arbeidet med 
omsorgsmelding og HP. 

• Omsorgsmeldingen skal sluttbehandles i sektorutvalg 
4. september. 

• Sommeren har gått bra generelt i boligene 
• Vikarsituasjonen utfordrende noen steder 
• Fra heltid til deltid bidrar til å løse 

personalsituasjonen. 
• Merutgifter til faglærte kompenseres i budsjettet. 
• Bærum kjøper to klasser på Rud videregående for 

omsorgsarbeidere. 
• Avlastning en stor utfordring, en grunn er forsinkelser 

i utbygging av boliger blant annet pga problemer med 
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regulering. 
• Ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen, dette i 

samarbeid med boligkontoret. 
• Flere leiligheter blant annet i Jernbaneveien er nå 

disponert for utviklingshemmede. Det jobbes også 
med å sette i stand og ta i bruk Underhaugsbakken. 

• Stjernebolig er nå finansiert, tjenestelederstillingen 
skal nå utlyses. 

• Foreløpige arkitekt tegninger er på plass, ny 
prosjektgruppe skal opprettes med representanter fra 
brukerorganisasjonene. 

• Arbeidet med Hoved Plan er i gang, Kommunen må 
tilpasse seg mindre overføringer, bortfall av 
selskapsskatt og situasjonen på Fornebu 

o Se på kapasitet og innhold i Myrvangveien 
o Potensiale for å bruke ressursene i boligene 

mer effektivt   
• Dokumentasjon står sentralt i forhold til 

ressurstildelinger. 
• PLO ser på organiseringen. PLOleder som ledernivå  

utgår.  
 

 
4. • Evaluering av arbeidet i sentralt brukerråd 

• Det foreligger en evalueringsrapport om brukerråd i 
kommunen. Tas opp på neste møte 

• Brukerrådet har utviklet seg 
• Er kanskje for lite kjent i boligene, får lite 

henvendelser. Trenger markedsføring. 
• Ha et åpent møte for å informere om sentralt 

brukerråd. 
• Invitere Bæringen og eventuelt nettredaktør på neste 

møte 
• Planlegge et åpent informasjonsmøte senere. 
• Felles ansvar for å fremme saker og informere. 
• Sentralt brukerråd fortsetter. 

 

4. Eventuelt 
Møteplan 

• Neste møte 11. november kl 15.30 
 

 

5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


