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  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Organisasjonskart og endringer i organisasjonen 

Gjennomgang av organisasjonskart for Pleie og omsorg og de endringene 
som er gjort siste tiden, samt om kommende endringer. 
Organisasjonskartet sendes ut. 
Det er i tillegg ønske om oversikt over tjenesteledere og e-postadresser, dette 
sendes ut. 
 

 

2.  Byggeprosesser 
Gjennomgang av byggeprosesser igangsatt eller nærliggende, Levrestien, 
Åsterud, Vanningsveien. 
Fire private initiativ som er i kontakt med kommunen. 
 
Generelt om kommunens planlegging og satsing fremover for å møte 
kommende boligbehov, samt oppgradering av eksisterende bygg. Viser til 
behovsplanen vi har gjennomgått tidligere, deriblant kartlegging av de minste 
enhetene. 
 
På neste BIOM vil det legges frem sak «Omsorgsboliger og valgfrihet» ifh til 
å få politisk støtte til å utrede nærmere ulike muligheter og alternative 
løsninger, for eksempel om kommunen kan bygge og selge leiligheter, 
kombinasjoner med utleie og salg av leiligheter i samme kompleks m.m. 
Innspill fra NFU at det er mange erfaringer knyttet til eksisterende 
boliger/boligkompleks. Det er av felles interesse å lære av erfaringene vi 
allerede har. 
 

 

3.  HP 
Har i det overnevnte dekket mye av det som står i HP for deltjenesten. 
Tilleggs kommentarer: 

- Rådmannen foreslår i HP å opprette en stilling som boligkoordinator. 
Dette for å komme tidlig i dialog med pårørende med barn som vil få 
behov for bolig i tiden fremover, samt bistå i koordineringen internt i 
kommunen. 

- Det er ikke gjort kutt nå eller i kommende HP periode som går ut over 
tjenestene til beboerne. Det er gjort kutt, disse er tatt på administrasjon 
og fagstøtte sentralt. 

- Det jobbes videre med tiltak knyttet til bruk av Storkjøkkenet og 
Smartmat» 
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Dersom det er konkrete spørsmål til handlingsplanen kan spørsmålene sendes 
Morten på e-post. 
 

4.  Annet 
SOR konferanse 
Den siste uken i oktober holder SOR konferanse om velferdsteknologi for 
denne brukergruppen. Alle tjenestelederne i deltjenesten deltar, samt noen 
sentrale fagpersoner deriblant fra helseinformatikk. 
 
Brukerundersøkelse. Det er bestemt at brukerundersøkelsen KS har 
utarbeidet skal prøves ut i Bærum kommune. Undersøkelsen vil gå ut til de av 
beboerne som kan besvare, samt til pårørende. Undersøkelsen vil enten 
komme ut på slutten av året eller tidlig i 2015. 
 
Sentralt brukerråd og organisering 
Innspill til sentralt brukerråd og organisering av dette. 
Innspillet var noe uklart. NFU sjekker dette ut. 
 
Bilder til presentasjoner. 
Det er behov for noen bilder som kan benyttes til presentasjoner o.l. Bilder av 
gode samhandlingssituasjoner fra hverdagen. 2-3 bilder holder. Skriftlig 
samtykke til bruk av bildene må foreligge. 
 

 

5.  Temakveld 
Sissel Mette har funnet frem til en fra høgskolen i Oslo og Akershus, Rolf 
Magnus Grung, som kan være aktuell ifh til å holde foredrag om samtykke-
kompetanse. Sissel Mette sjekker når han kan. Enten i november eller i 
februar. 

 

 
 


