
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

27.08.2019 
      

 
 
 
Møtedato: 26. august 2019 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen 

(LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi 
Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente 
Moe Eriksen (boligkoordinator)   

Forfall: Merete Bjørke  
Neste møte: 28. oktober 2019 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Eivind Lyches vei 10, møterom Tilliten    

    
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Referat fra20.05.19 godkjent.  

 
Merknad til punkt 4 «Organisering av brukerrådene»; 
Vanskelig å forstå både hensikt og «gangen» mellom brukerrådene og 
administrasjonen.  
Lars Ole kommer med et forslag slik at det kan bli mer tydelig, forståelig og 
konkret. 
 

 

2.  Informasjon fra seksjonsleder. 

- Tilbakemeldinger fra tjenestestedene har vært at sommeren for 

beboerne har vært fin. 

- Seksjonslederstillingen har vært utlyst 2 ganger. Intervjuene er 

ferdige, og innstillingen er sendt til organisasjonene.  

- Tjenesteleder for boligene på Emma Hjorth området blir pensjonist 

januar/februar 2020. 

- Fortsatt vanskelig å rekruttere vernepleiere til boligene. 

Seksjonsleder fremlegger status på antall vernepleierstillinger som 

ikke er besatte. 

- Svar på spørsmål fra NFU: Kommunebarometeret er en 

sammenligning av landets kommuner på mange områder. Det ønskes 

mer informasjon om dette på ett senere møte: Hva er Bærum 

kommune gode på? På hvilke områder er vi dårlig? Hvorfor og hva 

kan vi gjøre med det?  

 

   

4. Bruk av midlene etter salg av tomter på området Emma Hjorth. 
 
Tiltak det gis penger til i 2019: 
 
Rehabilitering av skulptur 
og huske foran Fagnatun. 
 

Bytte huske, og sette i 
stand skulpturen. 
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Sansehage/ grønnsakshage/  
Orangeri, som er et drivhus 
med overvintring av planter 
etc. 

Kr. 100.000 

 
Utstyr til treningsrom som 
er pusset opp  og er 
tilknyttet dagtilbudet. 

 
Skal også kunne 
benyttes på kveldstid av 
andre enn beboere på 
dagtilbudet. 
 
Bruk av 
treningsrommet legges 
inn i aktivitetsplan for 
brukere/beboere. 
 
Lage bookingssystem. 
 
 

 
 
Kr. 600.000 

Solknatten: 
 
Skifte vinduer 
 
Fornye annet utstyr 
 
Aktivitetsløype 

 
Skal også tilrettelegges 
best mulig for stell, 
rullestolbrukere. 
 
Tilrettelegges ut i fra 
erfaringer og behov, 
også for 
rullestolbrukere 
 
Det legges opp til at det 
er mulig å komme med 
innspill. Fritid og 
avlastning forvalter 
dette tiltaket. 

 
 
 
Kr. 2.000.000 

Emma Friskhus: 
 
Leie av svømmehallen 

 
Lønn til badevakt. 
Samme egenandel som 
i andre svømmehaller, 
kr. 50,-. Det betales 
ikke for ledsager.  
 
Svømmehallen kan 
leies fredag om 
ettermiddagen. 
 
Skal evalueres etter ett 
år. 

 
 
 
 
Kr. 300.000 

   
 

Tiltak som skal utredes videre og kostnadsberegnes; 

- Musikkaften, jamming-kveld 

- Aktivitetshus. Egnet sted ikke fastsatt. 

o Innspill: kan dette sess i sammenheng med bruk av Løkkeåsveien. 

- Gjøre området rundt utescenen på Emma Hjorth tilgjengelig også for 

rullestolbrukere. Skal skje i samarbeid med Eiendom. 

- Aktivitetsløype på området Emma Hjorth. Tilrettelagt for alle i Bærum. 

Utredning og kostnadsberegning gjøres i samarbeid med Eiendom. 
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- Bygge på Friskhuset. Utvide garderobe fasiliteter, bedre egnet for 

rullestolbrukere. Utredning og kostnadsberegning gjøres i samarbeid med 

Eiendom. Eiendom foretar noe utbedringer høst 2019 og i 2020. 

 

Tiltakene skal behandles politisk, og eventuelt med en beslutning om at de 

tiltakene som ennå ikke er utredet/kostnadsberegnet kan besluttes i prosess 

gjennom brukerrådene, Sentralt brukerråd og organisasjonene. 

 

Videre bruk av midlene: 

- Årlig kartlegging (for eksempel hver høst) av behov, innspill og ideer.  

 

5. Informasjon fra Brukerrådene. 

 

Planleggingsmøte 20. august 2019 kl. 15.00 til 16.00 

Startet med å lese opp referatet og sakslisten.   

 

Sak 1   

Godkjenning av referat / møteinnkalling til møtet 

 

Organisering av brukerrådene 

Merete har en kommentar til siste referat, 20.05.19, i Sentralt Brukerråd vedr 

Organisering av brukerrådene. Det var vanskelig å forstå. Mange fremmed ord.  

Se punkt 1 i referatet 26.08.19. 

 

 

Sak 2   

Salg av tomter på Emma Hjorth og bruk av midler 

RGB lurer på hvorfor summen på Solknatten er økt med 50%? 

Hvem skal bruke hinderløypen på Solknatten og hvor ofte? 

Beløpet var veldig stor.  Hvorfor fikk vi ikke noe tall tidligere?   

Burde heller brukes på Emma Hjorth eller et annet sted som er  

Alt det andre var helt greit. 

    

Sak 3  

 

   

RGB – 2 møter siden sist og sommer-avslutning 

 

RGB 25 år 

Stand på Vivil-lekene lørdag 25. mai   

 - mange som syntes det var moro å høre om vårt arbeid.    

   

Stand på Morodalsfestivalen lørdag 15. juni – perfekt område  

og arrangement å være med på.  Fikk delt ut over 200 brosjyrer – byttet på å stå på 

standen. Var med på biltur og båttur. 

Burde være en fast tur for flere i Bærum kommune.  

 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester -  

hyggelig og som alltid fint vær.   

Har fått laget t-skjorte til alle medlemmene. 

  

Frivillighet 

Intet nytt. 
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Ny veileder  

Fokusgruppe fortsetter, RGB og en gruppe fra Emma. 

Nesten ferdig med seksualitet og personlig assistanse.  Neste tema er 

livsoverganger, vold og overgrep, alkohol og andre rusmidler, helsehjelp og 

tannhelse. 

 
Jobbmessen 27. mai 
Var kjempe ålreit, men kanskje litt mange folk på en gang - to dager?.Fikk se 

hvordan det er å jobbe på Mac Donalds. 

Fin underholdning. 

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene 

Drar i morgen tidlig. Frøydis blir med fra RGB og Martin fra BA-rådet. 

Marlene fra brukerråd i Skedsmo kommune.  

   

  
6. Informasjon fra NFU og LUPE 

 
LUPE: 
Tilstede på den årlige Arendalsuka. 
 
NFU: 
Tur til Solknatten 15.09.19. Invitasjonen sendes ut til boligene. 
 
NFU og LUPE skal gå sammen med å lage en sak om «Gjengsleie» til politikerne. 
 

 

7.  
Status boligprosjekter: 

- Brynsveien 153 – går som planlagt 
- Tokesvei 2 – Bygget er tegnet om etter innspill fra pårørende. 

Fasadetegningene sendes til NFU og LUPE. Midlertidig flytting til Gml. 
Drammensvei 25 for de 3 beboerne. 

- J.A.Lippestadvei – ombygging. Oppstart på nyåret. Medfører midlertidig 
flytting for de 9 beboerne. 

- Gabbroveien 1 – kan bli en forsinkelse på 10 uker, forventet ferdigstillelse 
Q3 2020. 

- Elgefaret – går som planlagt. Energi hus. 
- Meglergården. Startet riving av nåværende meglergård – 2021 
- Elias Smiths plass – 2021 
- Busoppveien – 2022 
- Vallerveien «Det gode nabolag» - 2023. Politisk sak sendes til medlemmer 

i Sentralt Brukerråd. 
- Gullhaug – Bærum kommune har en tomt som vurderes – 2022 
- Fornebu, Franzefoss, Bekkestua – er områder det ses på og som må 

vurderes opp mot andre alternativer og mot behovsanalyse. Dette er lengre 
fram i tid. 

- Bjørnegårdsvingen – privat boligprosjekt – 2021. 

 

 

 Eventuelt: 
Problemstilling; noen som står på ventelisten og har signalisert når de ønsker bolig, 
takker nei når tilbudet kommer. Forskjellige årsaker til dette. Tema på desember 
møte; erfaringene så langt med prosessen som legges opp ved nye boliger. 
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Møteplan høst 2019 inkludert oppfølgingssaker: 

 

28.10.19 Ernæring, oppdatering av ernæringsprosjektet 

Rekruttering/turnusordninger, ferieordninger 

 

09.12.19 Informasjon om; 

  - Pleie og omsorg mot 2024 

  - Sammen skaper vi gode liv 

   

  Ønsker bolig, men takker nei når tilbudet kommer. Hva er årsakene? 

  Hva med ledighet i eksisterende boliger? Prosessen med å fremskaffe 

nye boligprosjekter. 

 

 

 


