
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

18.12.18 
      

 
 
 
Møtedato: 17.12.2018 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen 

(LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi 
Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente 
Moe Eriksen (boligkoordinator)   

Forfall: Merete Bjørke 
Neste møte: 21. januar 2019 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Kommunegården, møterom C      

  
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1.  
 

Godkjent referat fra 22.10.18. 
 

 

2.  Informasjon fra seksjonsleder  
 
Helgeavlastning i gruppe 

- Det er satt i gang et prøveprosjekt på individuell helgeavlastning i gruppe. 
Lokalene til dagtilbudet, avdeling Hegnatun, blir benyttet til denne avlastningen. 
Ordningen er helt frivillig, og den er tilpasset den enkelte bruker. 
 
Tanken bak dette er fokus på sosialt samvær og samhold, etablere bekjentskaper, 
samt gode rammer for å gjøre aktiviteter sammen med andre. Det er i tillegg ett 
aspekt ifh til rettsikkerhet. Hegnatun har forskjellige aktiviteter, tilrettelagte lokaler 
som er vurdertegnet for helgeavlastningen. Bygget er godkjent for overnatting og 
det gis opplæring i brannrutiner m.m. til alle som har ansvar under 
helgeavlsatningen. 
Erfaringene så langt er positive.  
 
Saker som var oppe i Sektorutvalget Bistand og omsorg (BIOM), 12.12.18 
Valgfrihet om å eie eller leie sin omsorgsbolig. 
Politikerne i BIOM besluttet at i nye boligprosjekter innføres det en mulighet til å 
velge mellom leie eller eie sin omsorgsbolig etter borettslagsmodellen.  Etter tre år 
skal denne valgfriheten tas opp til vurdering: om den skal videreføres, eller 
avvikles. 
 
Gjengsleie 
Representant fra partiet Høyre, Siw Wikan, ba Rådmannen komme med en rapport 
vedrørende gjengsleie. Fungerer ordningen med gjengsleie slik den skal gjøre? 
Sentralt brukerråd ønsker at politikerne skal behandle gjengsleie på nytt. 
 
Tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming. 
Tjenestetilbudet og diagnose rapportering ble beskrevet i et eget notat til 
utvalgsmøtet  
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Enkelt vedtak. 

Vi drøftet enkeltvedtak. Timebaserte enkeltvedtak er ønskelig fra 

brukerorganisasjonene. Fleksibilitet er viktig sett i sammenheng med utførsel av 

tjenestene. Noen ganger kan det brukes mer tid enn vedtatt, andre ganger mindre 

tid. 

 

3.  Beslutning av ny beskrivelse og nytt navn på Sentralt brukerråd. 

Navnet Sentralt Brukerråd ble besluttet opprettholdt, etter noen drøftinger. 

Beskrivelsen ble godkjent, sendes ut med referatet. 
 

 

4. Årlig evaluering av Sentralt Brukerråd. Hvordan gjør vi det? 

Boligkoordinator kommer med et forslag til evaluering til neste møte i januar 2019. 

 

 

5. Informasjon fra Brukerrådsarbeid 

Det gjelder livet – lettlest rapport 

Går igjennom rapporten, snakker om innholdet og ser på lettlesthet. 

Kosthold – Samarbeid med Helen Røstad-Tollefsen  

På møtet 23. oktober hadde vi besøk av Helen som jobber med ernæring i 

kommunen. 

Hun ble invitert til å komme på besøk i SAR  

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) – Snakket litt om hva det er og muligheter. 

Et mulig tema for en temakveld. 

Frivillighet – Harald Waughn 

Besøk av Harald på møte 6. november. 

Han ble invitert til SAR-møtet. 

 

Tilretteleggere for brukerråd  

Var med på den siste timen av vårt møte 6. november. 

Det fungerte fint.  Snakket om sakene. 

 

SAR-møte 20. november 2018 

Delt ut to hefter på møtet (vise frem hefter) Brukerråd for medarbeidere og beboere 

og Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie- og omsorg. 

Penger fra salg av tomer på området Emma Hjorth. 

Gikk i gjennom listen og snakket om å dele inn forslagene i hvor mye de koster å 

gjennomføre. 

Stemme over forslag på neste SAR-møte som er 12. februar.   

Husmøter og brukerråd må ha jobbet med saken fra nyttår og frem til SARmøtet. 

Snakket også om frivillighet og kosthold. 

 

Ekstra: 

Informerte kort om planlagt jobbmesse i 27. mai i Asker sentrum. 

Mer informasjon kommer senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

Status boligprosjekter 
Ingen store endringer siden sist. 

- Ny stjernebolig, Busoppveien/Rykkinn, 8 enheter. Planlagt ferdigstillelse i 
2021. 

 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2017/helsetilsynetrapport4_2017_lettlest.pdf
http://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/12/Referat-fra-m%C3%B8te-i-SAR-20.-november-2018.pdf
http://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/08/Brukerr%C3%A5d-Samlokaliserte-boliger-og-aktivitet-2017-utgave-1.2.pdf
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- Vallerveien. Mixed Housing (ref politisk sak BIOM 12.12.18) 
o Det er en ny modell for utvikling av boligområder for å ivareta 

kommunens behov for omsorgsboliger og boliger til 
førstegangskjøpere under 35 år, samt i kombinasjon med ordinære 
boliger til åpent salg. Det planlegges for 10 – 12 boliger til 
mennesker med utviklingshemming. Planlagt ferdigstillelse 2023. 

- Brynsveien 153 går som planlagt. Planlagt ferdigstillelse 2. kvartal 2020. 
- Sauebukken 19, innflytting fra 01.01.19. 
- Tokesvei 2. Kontrakt skrevet med byggherre. 
- Meglergården. Planlagt ferdigstillelse 2020. 

 
7. Eventuelt 

- Det er besluttet at 5,1 årsverk innenfor Pleie- og omsorg ikke skal kuttes i 
2019. Spørsmål fra NFU; Er det nok ansatte i boligene? Det skal gis 
forsvarlige tjenester, men det er viktig å være kreative i forhold til hvordan 
oppgavene kan løses på en smidig og effektiv måte.  
I en bolig er det kuttet ett årsverk på grunn av at tjenestene gis på en mer 
effektiv og forsvarlig måte, etter at man har bodd seg til i en større enhet. 
 

- Rekruttering. 
Det er utfordring med å få tak i fagpersoner til våre tjenester, spesielt 
vernepleiere. Dette settes opp som tema på et av møtene i 2019. 
 

- Seksjonsleder jobber med sine tjenesteledere med formålet og visjon; 
«Sammen skaper vi god liv». Fokus på selvbestemmelse, mestring og 
deltakelse. 
 

- Kriselager/ beredskapsliste. Alle som bor i kommunale omsorgsboliger bør 
ha et kriselager av mat, vann, medisiner etc dersom det skulle inntreffe en 
katastrofe. Hvem har ansvaret for at dette blir fulgt opp i de enkelte 
boligene. Må avklares og det kommes tilbake til saken. 

 

 

  
Møte plan for 2019, alle møter fra kl. 16.00 – 18.00, møterom C. 
28.01.19. Tema i dette møtet vil bl.a. være; Forskningsprosjekt på ernæring 
Emma MeDLiv og plan videre. 

- 18.03.19 
- 20.05.19.  
- 26.08.19 
- 28.10.19 
- 09.12.19 

 
Oppfølgingssaker. 

- Seksjonsleder sjekker ut varigheten på forsøket med helgeavlastning, og 
alder på de som benytter denne helgeavlastningen. 

- Pleie- og omsorg mot 2024. Hva innebærer det? 
- Rekruttering. 
- Informasjon og beslutninger med «Sammen skaper vi gode liv». 
- Juridisk avklaring på hvem som har ansvar for et kriselager til beboerne. 
- Turnusordninger. 
- Invitere valgstyret til møte 20.05.19. 

 
 
 

 

 


