
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

29.01.2019 
      

 
 
 
Møtedato: 28. januar 2019 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen 

(LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi 
Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete 
Bjørke ( repr. brukerråd) Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)   

Forfall:       
Neste møte: 18. mars 2019 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Kommunegården, møterom C      

  
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  
 

Godkjent referat fra 17.12.18. 

Politikerne har besluttet at mennesker med utviklingshemming skal kunne velge 

om de vil eie eller leie sin omsorgsbolig. Saken sendes til medlemmene i Sentralt 

Brukerråd. 

 

Hva gjør kommunen med rekruttering? Kommer som et eget tema i Sentralt 

brukerråd. 

 

Innspill på vanskelige ord i referatet.» Det er i tillegg ett aspekt i forhold til 

rettsikkerhet» =  « Det er også en side ved rettsikkerheten, som innebærer både 

beskyttelse og visse rettigheter som den enkelte har i forhold til staten og 

rettsvesenet» 

 

Definisjon av gjengsleie.  

Gjengsleie betyr at husleien skal være lavere enn markedsprisen der du bor. 

 

2.  Kosthold og ernæring (lysarkene vedlegges) 
Helen Røstad-Tollefsen presenterte sitt forskningsprosjekt om ernæring i 
samlokaliserte boliger i Bærum kommune; kosthold for bedre helse for mennesker 
med utviklingshemming som bor i omsorgsboliger. 
 
Mennesker med utviklingshemming kan ha ekstra helseutfordringer, og flere av 
disse er knyttet til ernæring og aktivitet. 
Det er stort behov for mer kunnskap på dette området og hva vi kan gjøre med det. 
 
Kostholdet og vekststatus skal kartlegges hos alle voksne med utviklingshemming, 
som bor i eller i tilknytning til samlokaliserte boliger i Bærum kommune, og som 
har sagt seg villig til å være med i dette prosjektet. 
 
Helen gir oss en status på prosjektet i vårt møte 26.08.19. 
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3.  Emma MeDliv (lysarkene vedlegges) 

Avdelingsleder Sarhad Solaimani presenterte EmmaMedliv: 

- Antall besøkende i 2018 

- Besøkendes rolle, for eksempel bruker, pårørende, fagperson eller andre 

- Målrettet besøk, som betyr at behov kartlegges før besøket på Emma 

Medliv. 

- Ved besøket: får se og prøve produkter (ting) som kan være nyttig for den 

enkelte. 

- Etter besøket følges dette opp med anskaffelse, opplæring og 

endringstiltak. 

- Mål: at den enkelte bedre får brukt sine evner og mestrer sine daglige 

gjøremål gjennom velferdsteknologi. 

 

Innspill som kom i møtet og som tas med i det videre arbeidet: 

- Det å følge opp over tid er viktig, hvordan kan dette sikres? 

- Hva med de som bor i foreldrehjemmet? de er også en viktig målgruppe 

- Koordinerende enhet, koordinatorer, videregående skoler kan være viktige 

samarbeidspartnere. 

 

 

4. Informasjon fra Brukerrådsarbeid 

Rådgivningsgruppen hadde møte 15.01.19. 

- Vi laget saksliste til SAR og gikk igjennom denne. 

- Snakket om penger fra salg av tomter på Emma Hjorth. 

- Har laget et forslag til hvordan stemmingen kan foregå. 

- Snakket om jobbmessen 27.05.19. 

- Paraply-organisasjon for de Nordiske landene. 

- Tema kvelder denne våren og høsten om ny veileder fra Helsedirektoratet. 

 

Det var tilretteleggere til stede de to siste timene av møtet. 

 

 

5. Eventuelt 

Avlastning i grupper. Notat til Hovedutvalg for barn og unge, d. 29.10.18 ble delt 

ut i møtet. 

- Frivillig, men må ha vedtak om avlastning. 

- 2 jentegrupper har overnattet. 

- Velge mellom kun dagtid i helg eller med overnatting 

- Ved overnatting, kan velge mellom enerom eller sammen med noen 

- Semesterplan med aktiviteter 

- Positive tilbakemeldinger; danner nettverk, får venner, forteller på skolen 

at de har vært sammen med venner i helgen og gjort fine aktiviteter 

- Planlegger guttegrupper til høsten på egen helger 

- Nye brukere av dette tilbudet får ikke både avlastning og støttekontakt.  

 

Kriselager. 

Beredskapsansvarlig i kommunen Tone Rokseth vil komme tilbake til rutine og 

beskrivelse av kriselager i samlokaliserte boliger. 

Det vi alt har sett på: 

- Vannforsyning: Bo- og behandlingssenter får ved en krise tilkjørt vann. 

Boligene vil da kunne hente vann ved nærmeste bo- og behandlingssenter. 

- Mat: De fleste beboere/boliger har mat i kjøleskap/frys for flere dager, så 

dette tror vi er ivaretatt, men blir vurdert når dette nå ses på. 
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Spørsmål fra NFU: 

VTA-plasser. I HP 2019-2022 er ikke Bærum arbeidssenter lenger godkjent som 

tiltaksarrangør og mister retten til VTA-plasser. I statsbudsjettet for 2019 er det satt 

av midler til opprettelse av 700 nye VTA-plasser i Norge. Hva gjør Bærum for å 

sikre seg noe av disse plassene for utviklingshemmede? 

Bærum arbeidssenter ligger i programområdet Helse og Sosial, og kan eventuelt 

svare på dette. Det er sent en henvendelse om dette. 

 

I Bryn skolevei er en bolig med 4 beboere som driftes av privat firma. Hvilken 

rolle har kommunen i forhold til denne boligen? 

Opprinnelig en privateid bolig, i dag en blanding av privateide leiligheter og 

leiligheter som eies av kommunen og leies ut. 

- Tre beboere får tjenester fra Helse og Sosial 

- En beboer får tjenester fra Pleie- og omsorg, ambulant tjeneste fra tjenestested 

Rykkinn/ Lommedalen. 

 

I handlingsprogrammet 2019 – 2022 vedtok hovedutvalget for Bistand og omsorg 

følgende; 

«Rådmannen bes å kartlegge hvordan situasjonen er for innbyggerne med 

utviklingshemming i kommunen, om de får den oppfølging de trenger.» 

 

I forlengelse av dette forslaget ble det fra administrasjonen sin side laget et notat til 

sektorutvalget Bistand og omsorg (BIOM). Notatet beskriver de forskjellige 

tjenestene til mennesker med utviklingshemming,  

 

NFU mener at dette notatet ikke svarer ut det de opplever at sektorutvalget Bistand 

og omsorg ba administrasjonen om. 

 
 
6. 

 
Neste møte er 18.03.19 kl. 16.00 – 18.00, Kommunegården, møterom C. 

 

   
   
 


