
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

02.11.2016 
      

 
 
 
Møtedato: 17. oktober 2016 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg, Unni Einerkjær, Geir Hanssen, Lars Ole 

Bolneset,Heidi Hesselberg, Vibeke Rosenvinge, Bente Moe Eriksen  
Forfall:       
Neste møte: 12. desember 2016 kl. 16.00   
Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg     

   
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  
 

Referat fra møte 12.09.16 ble godkjent.   

2.  Presentasjon av Bærum kommunale dagtilbud 
Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud, Eivind Strøm, orienterte om 
dagtilbudet og kommende behov for dagtilbud de nærmeste årene.  
 

 

3.  Gjennomgang av beskrivelse av sentralt brukerråd 
- Forslag til endringer rettes opp i beskrivelsen av sentralt brukerråd, og ny 

versjon sendes ut med referatet. 
 

 

4.  Handlingsplanen ( HP ) 2017 – 2020 
Gjennomgang av handlingsprogrammet knyttet til pleie og omsorg 
- Ikke så mye nytt siden forrige handlingsprogram 
- Økende behov for bolig og dagtilbud. Demografikompensasjon. 
- Drøfting rundt større enheter. Hva sier forskning rundt større enheter. 

Viktig med individuelle tilpasninger uansett boform. Bekymring fra 
brukerorganisasjonene at det kan bli mange ansatte for den enkelte beboer. Kan 
løses på ulike måter, for eksempel teamorganisering. 

- Salg av tomter på Emma Hjorth, for totalt litt over 19 mill, er kommet inn i 
HP. Det må muligens lages en politisk sak i løpet av vår 2017 på hvordan 
midlene skal brukes. 

  
 
 
 
 
 
 
 

5.       Eventuelt: 

SAR skal feire 10 års jubileum 11.11.16 i kantinen i kommunegården fra 16.00 – 

19.00. Heidi sender ut invitasjonen til medlemmene i sentralt brukerråd. 

 

Jfr referat fra 12.09.16 der Bistand og omsorgsleder Espelien ønsker samarbeid 

med NFU og LUPE på brukerdialog, brukermedvirkning. Heidi sjekker med 

Espelien på hvordan han tenker at det kan arrangeres.  

 

Innspill på at begrepet «omsorgsbolig» kan virke passiviserende og mindre 

mestring, utvikling og stimulering. Dette benyttes i styringsdokumenter og ved 

refusjonsordninger. Burde vi bare bruke begrepet bolig? 

 

Sentralt brukerråd arrangerer temamøte før uke 8 i 2017. Drøftes på neste møte. 

 

6.  Neste møte er 12.12. 16 fra 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C.  
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