BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
13.12.2016
Arkivkode:

12. desember 2016
Unni P. Einerkjær ( NFU ), Sissel Mette Nyberg ( NFU ), Geir
Hanssen(LUPE), Beate L. Lien (LUPE ), Lars Ole Bolneset (
tilrettelegger brukerrådsarbeid ), Vibeke Rosenvinge ( tjenesteleder ),
Heidi Hesselberg ( seksjonsleder ), Bente Moe Eriksen (
boligkoordinator)

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

13. mars 2017 kl. 16-18
Kommunegården, møterom C, 2. etg

Referent:

Bente Moe Eriksen
Oppfølgingsansvarlig

1.

Velkommen til nytt medlem, Beate L. Lien, som er representant fra
organisasjonen LUPE .
Referat fra 17.10.2016. Kommentarer til referatet;
- Invitere BIOM leder Espelien til møte i sentralt brukerråd.
- Vi bruker bolig i stedet for omsorgsbolig.
- Ingen merknader til beskrivelsen av Sentralt brukerråd.

2.

Informasjon fra seksjonsleder ;
- Hyggelig feiring av SARS 10 års jubileum 11. november. Det var ikke så
mange som kunne komme. Mulig at tidspunktet ikke passet.



-

Status byggeprosjekter;
Sauebakken går som planlagt. Forventet ferdig i løpet av 2018.
Vallervein 146 blir tegnet om p.g.a. at det blir færre leiligheter enn det som
var planlagt i 1.utkast. Det blir nå 12 leiligheter. Forventet ferdig i løpet av
2019. Eiendom vurderer hva resten av tomten skal brukes til.
Meglergården er utsatt til 2020.
Temakveld 2017 om Aldring og Helse.
Frode K. Larsen fra Nasjonalkompetansesenter kommer og holder foredrag
om temaet Aldring og Helse, 27.02.2017 kl. 18.00 i Kunnskapssenteret i
Sandvika.
Det er ønskelig med en plan på hvordan man kan forebygge demens i
boligene. Heidi hører med Frode K. Larsen om han kan legge det inn i sitt
foredrag.

3.

Prosjekt Brynsveien.
Heidi gikk gjennom tegningene. Bygget er forventet ferdig i løpet av 2018. Det blir
12 leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

2
Kommentarer på at det kan være en fordel å ha 2 dører inn til bad, slik at gjester
ikke trenger å gå gjennom soverommet. Hva tenker Husbanken om dette?
Valgfriheten på å eie eller leie bolig informeres om når vi vet hvordan det skal
håndteres i de kommende boligprosjektene.

4.

NOU 2016:17 På lik linje
Høringsfristen er 2.3.2017. Viktig å få innspill / høring fra brukerne selv. Lars
Ole kommer med forslag på hvordan det kan arrangeres temadag(er) på temaene
arbeid, bolig og helse.
-

5.

Invitere prosjektleder Kirsten V. Skretting til sentralt brukerråd for å
informere om prosjektet «Brobygging«, som også handler om å
videreutvikle muligheter for nye arbeids- aktivitetsoppgaver.
NFU og Lupe kan søke om midler til ernæring fra Ekstrastiftelsen.
Ønske om at Storkjøkkenet kan lage en film / veileder på «ung mat«,
tilsvarende som er laget til de eldre.

Eventuelt:
Det er ønskelig at vi legger også de tidligere referatene fra Sentralt brukerråd ut på
internettet.
Lars Ole har etablert et forum hvor tilretteleggerne av brukerrådene kan dele sine
erfaringer etc.

6.

Neste møte er 13.03. 16 fra 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C.

P.S
Jeg har snakket med Anita H. Gustavsen på Tildelingskontoret i forhold til bruk av
begrepet « Omsorgsbolig «.
Tildelingskontoret bruker omsorgsbolig når de sender ut brev om tilbud om
omsorgsbolig. Det er da i forkant fattet vedtak at det er behov for oppfølging i bolig.
Husbanken bruker også begrepet « omsorgsbolig «
Det er ingen lovhjemmel at det skal hete omsorgsbolig, men mer for å skille fra for
eksempel « Velferdsboliger « i det kommunale systemet der det ikke fattes vedtak om
behov for oppfølging.
Fant noe på nettet;

https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helseomsorgstjenester/Svar-pa-henvendelse-vedr-rettslig-grunnlag-for-omsorgsbolig/

god jul og godt nytt år !

