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MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

03.11.2009 
      

 
 
 
Møtedato: 3. november 2009 
Tilstede: Bovild Tjønn, Marie Riiber, Unni P. Einerkjær, Frøydis Lange, Ellen 

Johansen, Georg Traheim, Anne Austveg, Lars-Ove Nordnes, Lene 
Haugen 

Forfall:       
Neste møte: 19. januar 2010 kl. 15.30   
Møtested: Møterom C        
Referent: Lars-Ove   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Presentasjonsrunde,  

Kommunalsjef Bovild Tjønn er ny leder i sentralt 
brukerrådet. Øvrige medlemmer blir sittende. 
 

 

2. Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist. 
• Det meldes for lite avvik, ønske om å øke antallet på 

dette. 
• Tilbakemelding på kvalitet, alt for få meldinger, kan 

tas opp på presentasjonsmøte for sentralt brukerråd. 
Tilbakemeldingene må gjerne inneholde 
forbedringsforslag, ris og ros. Meldingene kan også 
sendes på papir 

• Pårørende trenger å bli trygge på å gi 
tilbakemeldinger. 

• Statistikk på tilbakemeldinger og avvik skal bli bedre, 
viktig for sentralt brukerråd å behandle slike 
meldinger. 

• Invitere Frøydis Lindseth og Bodil Rask til å snakke 
om tidlig tegn i forhold til Demens, Utsettes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lars-Ove/alle 
 
 
 
 
 
Lars-Ove 

3. Runde rundt bordet 
• Maria: Ny bolig i nærheten av Vangskroken, fører til 

flere ansatte å forholde seg til. 
o Bovild: Ja, det blir større tjenestesteder, men 

målet er ikke flere men færre personer inn til 
enkeltbrukere. Mål å rekrutere flere 
fagpersoner ved å kunne tilby bedre turnuser 
og et fagmiljø. Målet er ikke å spare penger. 
Er man missfornøyd så gå linjen, ta det opp 
med neste nivå. 

o Enighet om at ønsket er færre personer med 
gode kvalifikasjoner inn til bruker. 

o Prosjektene med større tjenestesteder 
inkluderer det å innføre et nærledernivå. 

o Bruk tilbakemelding på kvalitet 
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• Maria: Tilbudet på Hegnatun har krympet. 
o Bovild: Problemet er midlertidig, skyldes 

problemer knyttet til transport. Det skal bli 
bedre etter jul. 

• Ellen: Noen mister dagtilbud pga av at boligpersonale 
ikke kan følge.  

o Bovild: Det skal foretas en kartlegging av 
ønsker og behov i forhold til arbeid og 
aktivitet. i løpet av vinteren. 

o Vedtak skal følges, fjernes tilbud må det være 
ut fra en behovs vurdering. 

• Ellen: Vedlikehold av de glemte graver. Hvem har 
ansvaret?  

o Bovild: Veiledningstorvet kan muligens svare 
på spørsmålet. 

• Overformynder: Forslag om at overformynderiet skal 
overføres til fylkesmannen. 

• Frøydis Lange: Ledsagerbevis, brukere betaler 50% 
for seg selv + 50% for ledsager gjelder SL og NSB. 
Ønske om at kommunen presser på for at ledsager 
skal gå gratis. 

o Saken må tas opp gjennom organisasjonene. 
• Unni: Bemanning i helger og i ferier: 

o Bovild: Ja, vi har et problem i forhold til 
stabilitet. 

• Unni: Det med bolig på Kolsås som ikke blir realisert  
o Bovild: Det ble ikke gjort godt nok forarbeide, 

kostnadene ble for store pga. grunnproblemer, 
dette burde ha vært avklart tidligere. Det løses 
ved at andre prosjekter gjennomføres. 

• Unni: Ønske om vedtak på timer. 
Habiliteringstjenesten har synspunkter på dette 

o Saken tas opp på senere møte hvor 
tildelingskontoret inviteres. 

 
4. Seminar for pårørende med sentralt brukerråd som tema.  

o Bovild støtter forslaget og sier vi kan bruke 
kommunale møtelokaler fritt til dette. 

o Forslag om at vi både kan invitere gjennom 
organisasjonene og gjennom tjenestelederne 
for å nå flest mulig. 

o Forslag til program, datoer og lokaler legges 
fram og drøftes på møte i januar. Innspill 
rettes til Lars-Ove 

• Ordne det praktiske, kaffe lokaler 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 
Lars-Ove 
 
Lars-Ove 

5. Status i tjenesten og informasjon: V/ Bovild 
• Kommunalsjef ønsker å bruke sentralt brukerråd i 

henhold til mandat og prosedyre for brukerråd.  
• Boligmeldingen er enda ikke politisk behandlet. 
• Leasing av bil, må for fremtiden ordnes gjennom 

private firmaer. Kommunen kan bidra praktisk, men 
subsidierer dette ikke. Forslag fra Ellen om at de som 
sitter på skal noteres. Se på rutiner, sende kopi av 
rutiner til Overformynder, temaet følges opp på neste 
møte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lars-Ove 
Georg Traheim 
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• Utkast til handlingsprogram + Kortversjon utdelt 

            og gjennomgått, sentralt brukerråd er høringsinnstans. 
o Det foreslås ikke kutt i 

handlingsprogrammet. 
o Innspill kan rettes til Bovild 

 
6. Duration Europe, EU prosjekt hvor bruker spør bruker. 

• NFU sentralt har gjennomført prosjektet i samarbeid 
med Bærum kommune, RGB (Rådgivningsgruppen i 
Bærum)og NUEVA (organisasjonen i Østerrike som 
har utviklet metoden). 

• Bærum kommune gjennomførte en pilotundersøkelse 
hvor 4 utviklingshemmede intervjuet andre 
utviklingshemmede om selvbestemmelse. 
Intervjuerne hadde vært i Østerrike og lært metoden. I 
tillegg hadde de trent en uke med veiledning fra 
Østerrike her i Bærum. 

• Bærum kommune ønsker å gå videre med prosjektet, 
men trenger flere samarbeidspartnere og finansiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovild 
Lars-Ove 

7. Kapittel 4A, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt….. 
Saken utsatt til 19. januar 2010 

Lene 

8. Eventuelt 
Runde rundt bordet vurderes erstattet med at saker meldes 
opp til Lars-Ove. 
 

 

 
 


