BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
08.11.2018
Arkivkode:

22. oktober 2018
Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen
(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi
Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete
Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

Forfall:
Neste møte:
Møtested:

17. desember 2018 kl. 16.00 - 18.00
Kommunegården, møterom C

Referent:

Bente Moe Eriksen
Oppfølgingsansvarlig

1.

2.

Godkjenning og kommentar til referatet fra 17.09.18;
- Sak om eie vs leie er ytterligere utsatt. Det gis beskjed når den skal opp til
politisk behandling.
• Prinsipper på størrelsen av bofellesskap.
Det har ikke skjedd noe mer vedr «prinsipper på størrelsen av
bofellesskap», jfr møte i Sentralt brukerråd 04.06.18. Seksjonsleder har
forespurt andre kommuner (ASSS-nettverk) og vurderer å ta kontakt med
Storby forskning for å høre om det kan være aktuelt å forske på dette
teamet. Kommer tilbake med mer informasjon når vi er kommet lenger
med dette.
Informasjon fra seksjonsleder
Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth og hvordan vi går
fram.
- Innkommet mange forslag. Noen er i strid med kriteriene, noen av
forslagene utelukkes på grunn av at det ikke er penger nok til det. Kan det
da søkes om midler fra andre steder? Kan det tipses om til andre som kan
være interessert i gjennomføring?
- Innspillene ordnes mer etter kriteriene. Sees også mot det vi har av tilbud
etc i dag. Kan det for eksempel være mer samkjøring? Eksempel bruk av
båt, der vi alt har 2 båter, her kan vi se på hvordan og når disse benyttes.
- Alle forslag og de forslagene som det kan tenkes å gå videre med sendes ut
til NFU, LUPE og brukerrådene.
- Siste runde for brukerne tas i Samarbeidsrådet (SAR) i slutten av februar
2019.
- Etter det får politikerne, i Bistand og omsorg og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne en sak om hvordan kommunen mener at midlene
skal brukes.
Beskrivelsen av Sentralt brukerråd og endring av navn.
- Vedlegger beskrivelsen etter godkjente endringer.
- Det bør være en konkret vurdering årlig av Sentralt brukerråd.
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Drøftet nytt navn for Sentralt brukerråd. Forslag på å endre det til
«Sentralt råd for brukere og pårørende». Beslutning tas i møte 17.12.18.

Forskningsprosjekt på ernæring.
Det er sendt søknad til Forskningsrådet, men seksjonsleder har ikke fått svar på
søknaden. Dersom det ikke gis midler gjennom Forskningsrådet, vil seksjonsleder
søke midler gjennom andre steder, det er besluttet å gjennomføre uavhengig av om
kommunen får midler. Ernæringsfysiolog ved Bærum Storkjøkken skal begynne å
jobbe med dette ernæringsprosjektet etter jul. Varighet 3 år.
Handlingsprogrammet (HP) 2019-2022, tenke langt – handle nå.
- Seksjonsleder presenterte det som berører Pleie og omsorg i
handlingsprogrammet 2019-2022.
- Seksjonsleder uttrykte at det var positivt at pårørende møtte opp i
sektorutvalget Bistand og omsorg 10.10.18 og kom med sine innspill til
handlingsprogrammet.
- De, som ønsker å komme med innspill til politikerne, sjekker selv når
fristen er.
- Pleie og omsorg ønsker i tillegg å se mot 2024. Seksjonsleder vil komme
tilbake til dette.
- Vi må omstille oss. Gjøre oppgavene på en annen måte. Tjenestene må
samordnes mer. Tenke helhetlig. Ett Bærum.
- Foilene sendes med referatet
Driftsutgifter og investeringer
- 615 millioner investeres i nye omsorgsboliger til utviklingshemmede i
tillegg til årlige driftsutgifter.
- Kommunen får 653.000 pr. registrert diagnose fra staten. Hvor mye må
kommunen dekke selv?
- Bærum kommune gir dyrere tjenester enn andre sammenlignbare
kommuner.
- Det skal spares inn 5,1 årsverk innen for Pleie- og omsorg. Det er ikke
besluttet hvor disse årsverkene skal tas fra.
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det skal innføres betaling for
denne tjenesten.
Fritid og avlastning
Tilbud om gruppeavlastning i helgene i lokalene til et dagsenter på Emma Hjorth.
Er det med overnatting? Seksjonsleder undersøker dette til vårt neste
møte17.12.18.
Forslag:
Det er ønskelig med lettlest utgave av handlingsprogrammet. Kortversjon. Hvordan
kan det jobbes med å lage en lettlest utgave?
3.

Informasjon fra Brukerrådet
RGB – 1 møter siden sist og SAR 25. september 2018.
SAR 25. september 2018
Flere av brukerrådene jobber med å planlegge julebord.
Forslag til tomtepenger.
Noen har snakket om velferdsteknologi og andre om miljø-regler.
Hva skal neste tema-kveld handle om.
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Forslag til temaer skal tas opp på SAR.
Jobber med en oppskrift for brukerrådsarbeid.
Har allerede laget en for husmøter.
RGB 9. oktober 2018
Fått e-post fra Helen som er ernæringsfysiolog i kommunen
Hun vil gjerne komme på besøk og bli kjent med oss.
Vi har invitert henne til møte tirsdag 23. oktober.
Vi ser på bilder og film fra Gøteborg-turen på møte 23. oktober.
Vi trenger bilder til heftet «Informasjon om brukermedvirkning i Bærum».
Fritidskalenderen digitalt, hva med de som ikke har epost?
Spørre om forslag til hvor man kan søke om penger til å feire 25 års jubileum?
Merete spør sentralt brukerråd om forslag.
Et forslag er stand på ViVil-lekene og Emma-dagen i juni.
Lage en ekstra fin sommeravslutning for SAR i juni.
Forelesninger for studenter starter på førstkommende fredag.
Vi skal forelese for 3 grupper tilsammen.
Har begynt å jobbe med lettlest rapport av
«Det gjelder livet» som er laget av Helsetilsynet mai 2018.
4.

Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.
Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen og Bærum kommune er ikke enige hvor
tomten til boliger for 8 utviklingshemmede skal ligge i Busoppveien, som er
planlagt i 2021.
Ingen endringer i tidligere status for boligprosjektene.
NFU har følgende kommentar til boligprosjektet Elias Smiths plass;
«NFU kan godta størrelsen på prosjektet Elias Smiths plass, fordi det er med å løse
en vanskelig bosituasjon. Dette betyr ikke at NFU går inn for store enheter».

5.

6.

Eventuelt
• Flere melder misnøye med å bestille varer gjennom Kolonial.no.
Seksjonsleder ber om å få erfaringer og innspill fra miljøarbeidertjenesten
på bruk av Kolonial.no.
Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)
• Beslutte nytt navn på Sentralt brukerråd.
• Gruppeavlastning i helgene. Overnatting?
• Handlingsprogrammet (HP), Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer
det. Kutt på 5, 1 årsverk. Hvor skal det tas fra?
• Turnusordninger
• Invitere valgstyret til et møte
Neste møte 17.12.18, kl. 16.00 – 18.00, møterom C

