Vedlegg 2/434

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 17. november 2015
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Cecilie
Referent: Lars Ole
Vedlegg: Ingen
Besøk:
Saksbehandler Anita Gustavsen fra tildelings-kontoret
og seksjonsleder Heidi Hesselberg fra pleie- og omsorg
Tilstede: 13 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)
Er her for første gang: Tilrettelegger Hanna og Irene
Diverse: Intet spesielt
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Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt.
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk – 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt.
Husmøtet i Skytterdalen har snakket om julebord
og pepperkake-baking.
2. Jernbaneveien – Anne og Gro Anita (B) Hanna (T)
Alle vil være med på konferansen.
Planlagt julebord, snakket om aktiviteter i julen
Snakket om låser, alle vil ha vanlige låser.
Skal besøke de på Fornebu.

3. Per Skreddersvei - Beate (B) og Gro Lunderby (T)
Har snakket om julebord, luciafeiring, juleverksted og baking.

4. Husmøte Belsetveien boliger - 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt.
5. Emma Hjorth boliger – Helge og Cora (B) og Alex (T).
Har snakket om velferds-teknologi
som kan gjøre oss mer selvstendige.
Skal lages felles stue på Høyrabben.
Nye medlemmer i brukerrådet fra Ruglandsveien.
Alle som bodde i Lippestadveien er flyttet til Høyrabben.

6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien
og Tanumveien) – Anne (B) (T)
Heidi som er vår tjenesteleder er vikar for Morten
som nå er vikar for kommunal-sjefen.
Har snakket om julebord på Hauger Park.
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7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) 0 (T)
Husmøte på Åsbråtan skal kontakte andre boliger på tjenestestedet
for å lage et felles brukerråd.
Flere vil snakke om hvordan de har opplevd mobbing.
Det vil de gjøre med en video.
Savner ferie med overnattinger.

8. Ruglandveien - Sissel (B) og Georg (T).
10 brukere er flyttet inn på Høyrabben.
Fire av disse fra Ruglandveien.
Ingen bor lenger i Ruglandveien.
Brukerrådet slås sammen med Emma Hjorth / Høyrabben
til neste møte.
9. BKA–rådet – Mathilde (B) og Irene (T)
Jobber med navne-skifte.
Skal nå hete Bærum arbeidssenter.

10. Fredag-styret - Anne (B) 0 (T)
Kirsten har vært så opptatt
at det ikke har vært møte på lenge.
11. REGA-rådet – Leif Kåre (B) 0 (T)
Kafeen har vært stengt på grunn av opp-pussing.
Den åpner igjen 19. november.
Ønsker å få flere medlemmer i REGA-rådet.

12. RGB - John-Harald, Erik, Cecilie, Tove og Cora (B)
Lars Ole (T)
Siden siste møte i SAR 22. september så har vi:
Intervjuet vernepleier-studenter
som skal være sammen med oss til våren.
Det er kanskje 5 stykker.
De skal hjelpe til med brukerrådsarbeid
for alle brukerrådene i kommunen.
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Alle har forelest for vernepleier-studenter,
til sammen nærmere 200 personer.
Cecilie og jeg har vært på Gjøvik
og hjulpet de i gang med brukerråds-arbeid.
De andre sakene vi har jobbet med,
står på dagens saksliste
så de sier jeg ikke noe om nå.

Pause 13.15 til 13.30

Sak 2

Bærums-konferanse 2015 om mobbing
Vi har sett på arbeids-hefte.
Etter RGB-møte 5. januar
vil vi legge arbeids-heftet ut på nettet,
slik at alle kan finne den nyeste utgaven.
Annet:
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til å mat og drikke.
Konferansen vil foregå på kunnskaps-senteret i Sandvika.
Invitasjon blir laget 19. januar.
Påmeldings-frist blir mandag 15. februar 2016.
Vi mangler fortsatt en kjendis
som kan komme og si noe på konferansen.

Vedtak:

Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.
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Sak 3: Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har fått i oppgave å følge opp dette.
Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk.
Vår kontakt-person er Jon Fjeldstad.
Vi besøke Arba på fredag 6. november.
Cecilie og Gro fortalte om SAR og om konferansen.
Vi inviterte noen til å komme på neste SAR-møte.
Ingen fra Arba kom på dagens møte.
Vedtak:

Tove invitere Liv S som er tillitsvalgt på pakkeavdelingen
til å komme på besøk neste møte mellom kl. 9 -11.

Sak 4: Oppskrift på husmøter
Hvor ofte møter
Noen har møter hver 14 dag og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

Ukedag
Den ukedagen som passer best for de som bor der.

Tidspunktet
Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.
Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

Hvor mange kommer
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.
Det vanligste er at 3 av 4 kommer.
Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?
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Besøk på møtene
Det er sjelden at det er andre på besøk på møtene.
Noen ganger kan det være studenter.

Hva tas opp på møtene
Saker som tas opp er turer, regler,
felles aktiviteteter som grilling, helger, middager,
meny, finne på noe sammen, ting vi er forøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
rettigheter og ferie.

Hvilke saker passer ikke til et husmøte
Ikke ta opp privater ting
som for eksempel hvem man har på besøk eller overnatte.
Hva med spørsmål fra SAR?

Saksliste
Det er få steder som har saksliste,
men noen har med lapper på møtet.
Bør man ha det?

Referat
De fleste stedene har referat, men ikke alle.
Det er personalet som skriver referat.
Ikke alle får se referatene.
Egen perm for dette?

Ansvaret for møtet
De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.
Hvem bør ha ansvaret for møtene?

Styre ordet
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Forslag om å ha en møteleder.
Hva er best?
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Ansatte til stede
De skriver referat og noen ganger legger frem saker.
Personalet bør ikke ha en stor rolle.
Det er vårt møte.

Servering
Det serveres alt fra ingen ting, til kaffe og te.
Noen steder spiser de pizza.
Forslag om kjeks.
Skal det være servering eller ikke?
Vedtak:

Spørsmålene med rød farge tas opp på neste møte.

Sak 5: Spørsmål til kommunen om regler for ferie
og for bil-kjøring
Anita og Heidi skal fortelle om reglene for ferie.
I en kommune er det politikerne
som ber rådmannen om å gjøre oppgaver.
Rådmannen gir ofte andre i kommunen ansvaret
for å gjøre oppgavene.
Når det gjelder hjelp til ferie,
er det tildelings-kontoret som fatter vedtak
på vegne av kommunen.
Ferie er noe som alle i Norge skal ha.
Alle arbeidstakere har en plikt
og en rett til å ha ferie.
Det er ferieloven som bestemmer dette.
Det er ikke en rettighet å reise på ferie.
De som trenger hjelp for å være på jobb,
vil få hjelp til å planlegge og gjennomføre ferie
når de har ferie fra jobben.
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Kommunen har mange SKAL oppgaver.
Før reiste ansatte sammen med brukerne på tur,
men dette er ikke en SKAL oppgave.
Derfor har politikerne bestemt
at kommunen ikke skal bruke penger på dette.
Man kan spørre politikerne om de kan gjøre noe med det.
Det finnes også private firmaer som tilbyr ferie-turer.

Heidi forteller om reglene for transport
med personalet som sjåfør i egen biler.
Det er et unntak, hvis noen må ha hjelp der og da.
Det er hendelser som skjer plutselig
og hvor det tar lenger tid å vente på sykebil.
Hva som er regelen for arbeidssenteret vet ikke Heidi.
Noen steder har man leiet eller kjøpt en bil sammen.
Leif Kåre lurte på hvorfor det har blitt sånn.
Svaret er at det er på grunn av forsikring og ansvar.

Eventuelt
Årshjulet for 2016 er ferdig.
Se eget vedlegg.
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