BÆRUM KOMMUNE
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STED2

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
04.03.2008
Arkivkode:

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

4. mars 2008
Ellen Johansen, Sven Erik Tholander, Georg Traheim, Lars-Ove
Nordnes, Unni Einerkjær, Maria Riber, Frøydis Lange, Roger Jensen,
Lene Haugen og Rune Heien
Anne Austveg
6. mai 2008 kl. 15.30
Møterom C kommunegården.

Referent:

Lars-Ove Nordnes
Oppfølgingsansvarlig

1.

Godkjenning av referat
Referatet godkjent

2.

DVD fra møte i SAR- (Samarbeidsrådet for brukerråd innen
hjem, arbeid og fritid) som hadde møte med politikere. SAR
hadde bla innspill til omsorgsmeldingen.
• Politikerne har i ettertid referert mye tilbake til møtet
med SAR
• Spennende og imponerende syntes sentralt brukerråd
om møtet SAR holdt med politikerne
Runde rundt bordet/ Status i tjenesten
• Status på bemanning. Glitterudveien fått 30 søkere.
Noen flere lyspunkt bla. Per Skredes vei.
o Fortsatt sliter mange
• Alle får tilbud om hel stilling.
• Jobber med vikartjenesten.
• Prosjektleder skal koordinere alle tiltak på
kvalifisering og rekruttering.
• Tjenestesteder prøver ut nye turnusordninger bla 3+3
ordninger, færre tjenesteytere involvert, mindre
sårbare for sykdom og lavere sykefravær.
• Ufaglærte utgjør 39 %, vernepleiere 11% av ansatte i
PLO miljøarbeidertjenesten.
• Det gis tilbud om fagutdanning til ansatte som ønsker
dette.
Mange utfordringer i hele pleie og omsorg.

3.

•

Stor bekymring i forhold til kommuneøkonomien
framover. Sørheimutvalget, omfordeling mellom
kommunene, Bærum kan mist opptil 88 mill

•

De tunge investeringene, idrettshaller og Fornebu kan

1
gi problemer med likviditeten.
•

Avviksmeldinger registreres i økende grad og de
følges opp.

4.

5.

6.

• Ta video i opplæringsøyemed.
Omsorgsmeldingen. Roger Jensen informerte, Sven Erik
suplerte.
• Ønske om å få en fremtidig modell for finansiering av
omsorg for funksjonshemmede.
• Mandatet blir utvidet, forslag til sektorutvalg
omhandler flere diagnoser, ikke bare
utviklingshemmede. Noe blir felles, noe blir del
innstillinger
• Skal være ferdig til sommeren.
• Det er laget en faktarapport som beskriver tjenestene
og en del statistikk som ligger til grunn for det videre
arbeid med meldingen innenfor tilbud til
utviklingshemmede.
• 437 mennesker med utviklingshemming mottar
tjenester i en eller annen grad i dag.
• Omsorgsmeldingen vil bla inneholde
o Bakgrunnsinformasjon
o Verdigrunnlag
o Brukernes behov, hva som blir gjort.
o Utviklingstrekk, hvordan har det utviklet seg
de senere årene.
o Sammenligne med for eksempel tilbud til
eldre.
o Prognose for framtiden, en topp på 1990 tallet.
o Finne indikatorer for å beregne framtidig
behov
• Politikerne er bestiller av omsorgsmeldingen, den
skrives til dem.
• Politikerne skal ha seminar om meldingen 13. mars
• Stabilitet viktig
• Bruke sentralt brukerråd
• Politikerne ønsker meldingen som grunnlag for
Handlingsplanarbeid.
Lene Haugen presenterte seg og arbeidet med kapittel 4A i
Lene
sosialtjenesteloven.
• Følge opp meldinger
• Lage og drive opplæringstilbud.
• Viktig med kontakt med overformynder, få
hjelpeverger har henvendt seg til overformynder
angående fulmakt i henhold til lovverket. Lene
drøfter/ avklarer dette med overformynder.
Eventuelt
Lars-Ove
• Stjerneboligen, begynner å løsne
• Temaer til neste møte
o Nye regler for finansiering av bilkjøp. Innkalle
NAV trygd i forhold til dette.
o Generelt om bilordninger i boligen, gruppe
arbeider med det.

