
 

BÆRUM KOMMUNE 
STED1 
STED2 

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

11.09.2007 
      

 
 
 
Møtedato: 27. november 2007 
Tilstede: Ellen Johansen, Anne Austveg, Sven Erik Tholander, Georg Traheim, 

Sveinung Vold, Lars-Ove Nordnes, Unni Einerkjær og Frøydis Lange. 
Forfall: Georg Traheim, Maria Riber 
Neste møte: 4. mars 2008 kl. 15.30   
Møtested: Møterom C kommunegården.      

  
Referent: Lars-Ove Nordnes   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Godkjenning av referat 

Referatet godkjent 
 

 

2.  Tildelingskontoret; orientering om brukerstyrt personlig 
assistent 

• 60 brukere i Bærum kommune 
• Alternativ til hjemmehjelp og annen tjenesteyting i 

hjemmet 
• Utgangspunkt, personer som kan være arbeidsleder 

drive tjenesten selv. 
• Mye arbeid og ansvar med ordningen. 
• Foreldre eller hjelpeverge kan være arbeidsleder for 

deg. 
• Uluba støtter og hjelper arbeidsleder, det kan 

kommunen også gjøre. 
• Komplisert å innvilge en slik ordning i samlokalisert 

bolig for enkeltbrukere. 
• Skal bli en rettighet, høringsfrist 1.11.07 forventet 

saksbehandlingstid 1 år. 
• For videre innformasjon se:  www.uloba.no 
•  

 

3.  Runde rundt bordet 
• Ikke noe spesielt 

 

4.  Status i tjenesten 
• Vanskelig å rekruttere folk 
• Mange stabile, vanskelig å holde på unge. 
• Jobbet med å utjevne budsjett 
• Ikke kutt i rammene 
• Tilbud om utdanning omsorgsarbeidere, permisjon 

med lønn til å utdanne seg som treårig helse 
sosialfaglig utdanning. 

 
HP: Økning på viktige områder bla til fagutvikling og flere 
hele stillinger. Se handlingsplanen på internett under politiske 
saker. 
 

 

http://www.uloba.no/


1 

 

Melding:  
• Mandatet blir utvidet, forslag til sektorutvalg 

omhandler flere diagnoser, ikke bare 
utviklingshemmede. Noe felles for alle målgrupper, 
noe spesielt for den enkelte målgruppe. 

• Skal være ferdig i april, mai. 
5.  Lars-Ove presenterer KE (se vedlagte foiler)  
6.  Eventuelt 

• Ønsker at mulighet for oljeturnus drøftes i sentralt 
brukerråd. 

o Standard turnus 
o Ønsketurnus 
o 3+3 turnus = 3 dager på r dager fri 
o Oljeturnus betyr lange arbeids og 

fritidsperioder for eksempel; 1 uke på 2 uker 
fri 

o Team rundt bruker 
 
SAR ønsker en representant i sentralt brukerråd. 
SAR står for samarbeidsrådet for brukerråd innen arbeid, 
bolig og fritid. 
Sentralt brukerråd ønsker en motsatt ordning hvor rådet 
inviteres til SAR møter. Begrunnelsen for dette er at i sentralt 
brukerråd er representantene utpekt av organisasjonene. 
SAR kunne være et sted hvor alle brukerråd møttes også 
representant(er) fra sentralt brukerråd. 
 
 

 

 
 


