
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

19.01.2010 
      

 
 
 
Møtedato: 19. januar 2010 
Tilstede: Bovild Tjønn, Maria Riiber, Unni P. Einekjær, Frøydis Lange, Ellen 

Johansen, , Anne Austveg, Lars-Ove Nordnes og Lene Haugen 
 
Forfall: Georg Traheim 
 
Neste møte: 16. mars 2010 kl. 18.00-18.45 Temakveld 19.00-21.00, neste ordinære            
                        møte 11. mai kl. 15.30 
   
Møtested: Kommunegården        
Referent: Lars-Ove Nordnes 
   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  Godkjenning av referat, oppfølging av sakene fra sist. 

Referatet godkjent  
 

 

2.  Status i tjenesten og informasjon: V/ Bovild 
• Økende behov for avlastning og barnebolig, 

forsinkelser i utbygging har skapt en propp. 
• Jul og nyttårsavviklingen har gått greit, 2 boliger 

hadde utfordringer på å dekke vakter. 
• Boligen Brekkeski forsinkes pga. ankesak/ naboklage 

 

 

3.  Kapittel 4A, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt….. 
• Informasjon om loven generelt 
• Litt om arbeidet med dette i Bærum 
• Drøfting av problemstillinger knyttet til samarbeid 

mellom tjeneste, pårørende og hjelpeverge, sett i lys 
av loven. 

 

 

4.  Temakveld for pårørende arrangert av sentralt 
brukerråd.  
Dag og tid: Tirsdag 16 mars kl. 19.00-21.00 
Møteplan/ Innhold 

• Innledning: Bla med Info om Tilbakemelding på 
kvalitet, legge skjemaer i mappe. 

• Medlemmene i sentralt brukerråd presenterer seg. 
• Kapittel 4 A sosialtjenesteloven og 

pasientrettighetsloven. Infomateriell 
• Invitere Budstikka?  
• Avslutning: Bla. lufte interesse for temamøter? 
 
• Lokaler: Kommunegården 
• Praktisk ansvarlig for arrangement 
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5.  Eventuelt 
Unni: Ferie i kommunal regi gjennom NILK, som dekker 
ledsager. Boligen sparer penger når personen er på ferie, det 
samme gjelder når foreldre eller bruker betaler ledsager. 
 
Store kostnader for enkelte, hvor ofte kan brukere få ferie når 
de ikke har penger til å betale? 
 
NAV har en støtteordning til ferier. 
 
Kommunal støtte 

• NILK har et budsjett til dette 
• Skal boligen følge opp, bør dette stå i vedtaket. 
• Personale har krav på turnus,  
• NILK ansetter på vilkår hvor kravene på arbeidstid er 

mer fleksible. 
 

Kan PLO samarbeide tettere med NILK for å sy dette bedre 
sammen? 

• Personale fra bolig kan søke perm og jobbe for NILK 
• Bruke støttekontakttid 
• Er midlene til ferie for små, må dette tas opp med 

politikerne, slik at bevilgningene til dette kan økes. 
• Ønske om mer fleksibel bruk av tildelte ressurser. 
• Invitere Kirsten til å komme på sentralt brukerråd? Vi 

avventer dette. 
• Skal PLO klare å avvikle ferie for alle, vil dette 

innebære store kostnader. 
 
Konklusjon: Det er et udekket behov/ønske for ferie. 
 
Problemstillingen omfatter mange grupper ikke bare personer 
med utviklingshemming. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


