Bruk av penger etter salg av tomter
på området Emma Hjorth
Pengene fra salget skal brukes på en måte
som stemmer med Emma Hjorths gavebrev fra 1918
og kommunens avtale med Akershus fylkeskommune fra 1992.

Hva har skjedd før
I 1992 fikk Bærum kommune området Emma Hjort
fra Akershus fylkeskommune.
Det ble laget en avtale som sier at penger etter salg av tomter
skal brukes til noe som utviklingshemmede kan ha glede av.
Dette stemmer også med gavebrevet fra Emma Hjorth.
Da Bærum kommune i 1992 overtok området Emma Hjorth,
lovet de å drive REGA - Regionalt aktivitetssenter,
aktivitets bygg med svømmehall, idrettsanlegg og sansehage,
samt Emma gjestehus og Emma kafe.
Personer uten utviklingshemming skulle kunne flytte inn på området
og det lages arbeidsplasser til mennesker med utviklingshemming
på REGA.
Bærum kommune og Akershus fylkeskommune er enige i avtalen.

Hva sier politikerne som saken
Saken ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg
hvor regler for bruk av pengene ble bestemt.

Regler for hvordan kan pengene brukes:
Reglene er laget sammen med Bærum kommune,
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Landsforeningen for
utviklingshemmede og pårørende (LUPE).
Pengene skal brukes til noe
som utviklingshemmede i Bærum kan ha glede av.
Pengene skal brukes på noe som kan brukes mange ganger
og over flere år.
Pengene skal brukes på noe som flere kan ha glede av.
Det er kommunen som bestemmer hvor i Bærum
forslagene som blir valgt skal ligge.
Pengene skal ikke brukes til det kommunen allerede betaler for i dag.
Pengene skal ikke brukes på en måte som gir kommunen mere utgifter.
Disse reglene vil også gjelde hvis kommunen senere selger tomter
som gjelder avtalen om området Emma Hjorth.
Etter at det er bestemt hva pengene skal brukes til
skal kommunen lage en plan for hvordan det skal gjøres
og når det skal gjøres.
Pengene settes på en egen konto
slik at alle kan følge med på hva de blir brukt til.
Bruk av pengene skal tas opp med brukerorganisasjonene
og brukerrådene i sentralt brukerråd.

Kommunens forslag til bruk av pengene
• Pusse opp badene i Gjestehuset
• Utendørs aktivitets løype ved Regionalt aktivitets senter og
kommunale dagtilbud
• Sanse hage/ duft hage/ grønnsaks hage på Emma Hjort
• Oppgradering av ute området i forbindelse med scenen på Emma
Hjorth
• Trenings rom på Bærum kommunale dagtilbud på Emma Hjort
• Bruker styrt aktivitets hus
Brukerstyrt aktivitetshus skal være et sted hvor de som bruker det
skal være med å bestemme aktivitetene.

Veien videre
Kommunen ønsker forslag fra dere på hva kan pengene brukes til?
Frist for å sende inn forslag er 30. september.
Før det bestemmes hva pengene skal brukes til
må kommunen finne ut hvor mye det koster.
Så lager kommunen en liste over mulige forslag og hva de koster.
Når det er gjort skal saken tas opp i SAR, NFU og LUPE,
før det tas opp i Sentralt brukerråd.
Etter det vil saken sendes til politikerne for endelig avgjørelse.

