
 

 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

23.12.2020 
      

 
 
 
Møtedato: 7. desember 2020 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU),  Geir Hanssen, Lars 

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

Forfall:       
Neste møte: 25. januar 2020 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Teamsmøte        
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

Referat fra møte 26.10.20 ble godkjent. 
 
Noen vanskelige ord; 

- Organisatorisk; Noe som hører til eller gjelder for en avdeling, 
eksempel Jernbaneveien. 

- Baselineverktøy; Et utgangspunkt som brukes til å sammenligne 
noe etter hvert som det jobbes med. Man setter i gang et tiltak og 
etter en tid vil man se hvordan tiltaket utvikler seg. 

- Implementering; Iverksetting 
- Omkostninger; Kostnader som kommer i tillegg til kjøpesum ved 

kjøp av en bolig. Eks kan kostander da være gebyrer. 
- Enhetskostnader; Man deler en totalsum på antall enheter. 
- Merkostnad; Kostnadene har blitt høyere enn hva vi hadde satt av 

og regnet med 
 

 

2. Informasjon fra seksjonsleder 
 
Status koronasituasjonen, oppdateres også på Bærum kommunens 
nettside; https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-
informasjon-fra-barum-kommune/ 
  
Status pr. 06.12.20; 
- Ikke påvist smitte i samlokaliserte boliger 

 
- Det jobbes hele tiden med å opprettholde gode og forsvarlige 

tjenester til tross for smitte, karantene; 
- dele inn personale og beboere i team 

- tatt i bruk 4 utvendige brakker, som kan disponeres av personale 

- sikre at kjent personale er på jobb 
 

Transport: 
- Oslo taxi buss følger samme smitteverntiltak som de nasjonale 

føringene for offentlig transport; 
- 1 m avstand og bruk av munnbind 

 

https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/
https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/
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- Ekstra tiltak med 2 m avstand til nærkontakter og andre brukere 
dersom det ikke lar seg gjøre å bruke munnbind. 

- Oslo taxi buss har ikke flere busser å sette inn. Tildelingskontoret og 
Oslo taxi samarbeider derfor om gode løsninger for å kunne overholde 
smittevernregler under transporten 

 
 
Handlingsprogrammet (HP): 
Handlingsprogrammet ble behandlet i kommunestyret 02.12.20; 
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-
samfunn/politikk/hp2021-2024/skjema---vedlegg-protokoll-kst-0312.pdf. 
 
Noen tiltak; 
- Det blir gitt midler til å anskaffe biler til brukerne ved nye boliger og 

til noen eksisterende boliger, der brukerne ikke kan benytte seg av 
offentlig transport. 

- Myrvangveien dagtilbud: Reduksjon av dette tilbudet vil kun bli ½ 
års effekt. Det må beregnes hva reduksjon vil utgjøre. Vurdere andre 
løsninger. Det hele tas opp etter jul. Ikke besluttet noe ennå. 

- Akutt hjelpen vil bestå. 
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Redusere omfanget og bruk 

av BPA. Gå blant annet gjennom BPA vedtakene for de over 67 år for å 
vurdere om andre tjenester gir et like godt og bedre tilbud, eksempel 
med praktisk bistand i hjemmet. 

- Can Altea i Spania vurderes til å gi tilbud til andre brukergrupper 
enn de som har behov for rehabiliteringtjenester. 

 
Status ledige vernepleierstillinger i seksjonen pr. oktober 2020; 
- 8,7 årsverk vernepleierstillinger 
- 1,7 årsverk sykepleierstillinger 
Tidligere ble ledige stillinger kartlagt hver måned, men nå kartlegges det 
sjeldnere. 
 
Til sammenliknng; mars 2020 var situasjonen; 
- 20 årsverk ledige vernepleierstillinger 
-   3 årsverk ledige sykepleierstillinger 
 
Det er mange søkere til ledige stillinger med helsefagutdanning. I tillegg 
mange søker til helgevakt stillinger.  
 
Flere tar utdanning under sin nåværende jobb.  
 
 
Organisasjonskart: 
Seksjonsleder presenterte organisasjonen, som sendes ut med referatet og 
navn på tjenestelederne. 
 
 
Kolonial.no 
Innkjøpsavtalen med Kolonial.no utløper august 2022. Det har kommet 
tilbakemeldinger fra flere hold til kommunen om misnøye med avtalen. 
 
NFU har tatt opp med Kolonial.no at det er ønskelig med autogiro i stedet 
for ukentlig fakturering. Dette har Kolonial.no tatt til etterretning, og fra 
desember 2020 innføres betalingsordning med autogiro. 
 
Det kan se ut til at brukerne kommer dårligere ut prismessig ved blant annet 

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/politikk/hp2021-2024/skjema---vedlegg-protokoll-kst-0312.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/politikk/hp2021-2024/skjema---vedlegg-protokoll-kst-0312.pdf
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at det er faste priser gjennom hele året (unntatt ved kampanjetilbud) enn ved 
flytende priser.  
 
Bærum kommune har ingen stordriftsfordeler med avtalen.  
 
Bemerkning fra organisasjonene om at avtalen gjør at brukerne ikke selv 
bestemme hvor de vil handle sine varer. 
 
Administrasjonen vil i samarbeid med kommuneadvokaten, kontraktsteamet 
og anskaffelsesenheten jobbe videre med å vurdere hvilke endringer som 
kan gjøres. Dette jobbes med og vi kommer tilbake når vi vet mer om dette. 
Representanter fra NFU/LUPE stiller seg villig til å delta dersom det er 
behov for innspill eller annet under dette arbeidet. 
 

3. Bruker spør bruker 
 
Rådgivningsgruppen (RGB) ønsker å gjennomføre en ny 
brukerundersøkelse i form av «Bruker spør bruker», hvor brukere intervjuer 
brukere om hva som er bra og hva kan bli bedre. «Bruker spør bruker» ble 
gjennomført for 10 år siden, og dannet grunnlaget for mobbekonferansen i 
2016. De opplever at det var gode erfaringer med «Bruker spør bruker» 
metoden.  
 
Det er politisk vedtatt at det skal være brukerråd i Bærum kommune, ikke 
brukerundersøkelser. Ifølge NFU er det en styrke med «bruker spør bruker», 
men både brukerråd og «bruker spør bruker» er like viktig. 
 

 

4. Saksgang mellom brukerråd, administrasjon og politikerne. Innspill på 
flytskjema. 
 
Tilrettelegger for brukerrådsarbeid presenterte organisasjonskart for 
brukerrådene, og hvordan saksgangen er mellom brukerråd, administrasjon 
og politikerne. 
 
SAR har 20-30 medlemmer, og RGB har 6 medlemmer. 
 
Det kan variere hvordan brukerrådene fungerer, som handler om 
funksjonsnivå og erfaring med å delta og bestemme i saker.  
 
Beslutning i saker kan ta lang tid på grunn av at det skal gå i flere runder 
mellom de forskjellige rådene, husmøter, RGB, SAR. 
 
Til neste møte, 15.03,  lager Tilrettelegger for brukerrådsarbeid et eksempel 
på en sak, som viser saksgangen mellom brukerråd, RGB og SAR.  
 

 

5. Boliger 
Hva legger NFU i begrepet «institusjonslignende bofellesskap? 

Kommentarere og innspill: 
- Størrelsen på boligene. Boligene er for store og skiller seg ut i 

nabolaget. Eks. Brynsveien.  
 

- Det er for mange beboere samlet. Politikerne har sagt mellom 8-12 
beboere. Det er nå flere boliger som er eller det planlegges for flere. 
Forskning viser at boligene bør være mindre. 
 

- HC toalett, dusjforheng med skinner i taket i stedet for dusjkabinett, 
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vinyl på gulvene gjør at det fremstår som institusjon. Dette kan være 
viktig for eldre personer, men de fleste utviklingshemmede har ikke 
behov for det. 
 

- Under pandemien er boligene sett på lik linje med sykehjem og 
omsorgsboliger for eldre. De burde heller blitt vurdert på lik linje 
med hjemmeboende med tjenester fra hjemmetjenesten. Her burde 
det vært lagt individuelle behov til grunn. 
 

- Det vises til Husbanken sine regler, veiviseren for personer med 
utviklingshemming punkt 4.5. 
 

- https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-
forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-
omsorgsbygg/4-ulike-brukergruppers-bo-og-
aktivitetsbehov/personer-med-utviklingshemming 

 
 
Kunne velge hvor man vil bo. Hvordan håndteres dette i dag?  
 
NFU; Det er et ønske om å kunne velge hvor man vil bo og hvem man vil 
bo sammen med. Det er viktig at ved tildeling av bolig tas hensyn til at 
personer med ulikt omsorgsnivå kan bo sammen i et bofellesskap, eksempel 
Meglergården på Bekkestua. Dette kan være en styrke for beboerne. 
 
Boligkoordinator svarer: 
Ventelisten, vedtaksdato, likt omsorgsnivå er styrende når det tildeles bolig 
og ved beboersammensetting til et bofellesskap. Det tas hensyn til at venner 
kan bo sammen dersom det ligger til rette for det og ikke medfører 
urettferdighet. 
 
Det kan være ulikt omsorgsnivå i noen tilfeller, men i første omgang er 
utgangspunktet likt omsorgsnivå i planleggingen av de fremtidige 
boligprosjektene, som sees i sammenheng med ventelisten.  
 

6. Informasjon fra brukerrådsarbeid 

 

Sak 1. 

Godkjenning av referatet fra sentralt brukerråd 26.10.20. 

 

Noen ord er vanskelig å forstå; 

Organisatorisk, baselinjeverktøy implementering omkostninger 

differensierte, enhetskostnader og merkostnader 

 

Merete og Cecile godkjente referatet 

  

Sak 2 Informasjon  

 

Sak 3 Bruker spør bruker 

Cecilie fra RGB tar opp spørsmålet. Var en av intervjuerne. 

Brukere intervjuer brukere, svarene kommer i en rapport. 

Tar opp det som kan bli bedre og hva som er bra.   

 

 

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg/4-ulike-brukergruppers-bo-og-aktivitetsbehov/personer-med-utviklingshemming
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg/4-ulike-brukergruppers-bo-og-aktivitetsbehov/personer-med-utviklingshemming
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg/4-ulike-brukergruppers-bo-og-aktivitetsbehov/personer-med-utviklingshemming
https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/veileder-for-lokalisering-og-utforming-av-omsorgsbygg/4-ulike-brukergruppers-bo-og-aktivitetsbehov/personer-med-utviklingshemming
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Den forrige rapporten for nesten 10 år siden,  

var utgangspunktet for Mobbe-konferansen i 2016. 

 

Ønsker en ny runde, men også i andre kommuner.   

Kommunen har brukt KS sin undersøkelse etter det,  

fordi den skulle gi bedre svar.  Hva skjer nå? 

 

Lars Ole forteller om opplegget og Merete forteller om det å bli intervjuet. 

 

Sak 4 Saksgang brukerråd 

Lars Ole forteller og svarer på spørsmål. 
 

Sak 5 Boliger 

Brosjyre – Hvordan jeg vil bo …. Oppdatert versjon? 

 

Sak 6 Informasjon fra brukerrådene - Merete 

RGB har hatt 3 møter siden sist 3. november - møte nr. 508, 17. november - 

møte nr. 509 og 1. desember - møte nr. 510. 

 

Har snakket om å være to representanter i Sentralt brukerråd. 

Dekke opp ved sykdom.  Snakke sammen og diskutere. 

  

Ny veileder  

Høringssvar er levert innen fristen 17. november. Lese opp svaret. 

Politiker-stafetten 

Får besøk av Stein Stugu fra Rødt på nyåret. 

Line Parvisan har invitert oss med på et møte  

med kommunestyregruppen for Arbeiderpartiet på nyåret.  

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene 

Det er jevnlig video-møter med utviklingshemmede  

fra alle de Nordiske landene.  

En felles hjemmeside er snart ferdig,  

den vil ha den samme informasjonen på alle språkene  

og automatisk oversette det som blir lagt inn. 

 

SAR-møtet 

Ingen møter, men forsøker å få til dette som et videomøte. Starte med et 

møte med tilretteleggerne (26. januar), så alle de andre.  Har lagt det inn i 

planen for våren 2021.  

 

Det gjelder livet – lettlest rapport. Endelig ferdig med rapporten. 

Bra rapport som tar opp viktige saker. Vi savnet bruk av bilder. 

 

Frivillighet 

Intet nytt, men jobber videre med saken. 

 

Skjema «Tilbakemelding på kvalitet» 

Venter på svar om hvordan det går med saken. 
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Forberede temakveld IP og BPA 
 

7. Informasjon fra NFU og LUPE 
 
NFU:  

- Det årlige seminaret i januar 2021 er utsatt til november 2021. 
 
- Redusert dagtilbud gjør at beboere blir mer passive på grunn av 

færre faste daglige aktiviteter. Kan det legges opp til mer 
uteaktiviteter i regi av dagtilbudet? 
  

- Det blir for mye stillesitting hjemme, som kan medføre vektøkning 
og dårligere mental helse. Forslag; Gå til butikken i stedet for å 
handle gjennom Kolonial.no.  
 

- Kan boligpersonale utveksle og tipse hverandre med idèer på 
aktiviteter som kan gjøres i regi av boligene? 

 
- Ny avlastningsbolig, som er planlagt på Haugtun området blir for 

usentralt. Kan man heller vurdere ledige barnehagetomter?  
 
LUPE:  
Mange spørsmål rundt Covid 19. Feire jul med familien? Beboerne kan reise 
til familien i julen, jf nasjonale føringer og smittevernregler. 

 
Henstilling om at tjenesten følger opp og forklarer smittevernregler med å 
holde avstand for brukere som ikke forstår dette. 
 
Seksjonsleder/tjenesteleder svarer på noen av punktene 
 
Aktiviteter; 
Ifølge tjenestelederne legges det opp til forskjellige aktiviteter med beboerne 
og da i mindre grupper. Seksjonsleder følger opp med tjenestelederne om 
fortsatt fokus på dette. 
 
Det er ikke mulig å ha «en pause» fra handling gjennom Kolonial.no, men 
det er fullt mulig å gå til butikk for å handle eks pizza eller annet 
småinnkjøp. 
 
Dagtilbud: 
På grunn av arealene på dagtilbudet og smitteverntiltakene lar det seg ikke 
gjøre å opprettholde det opprinnelige dagtilbudet for alle brukerne.   
 
Ny avlastningsbolig 
Det er dialog internt i kommunen for å se på hva barnehagetomtene kan 
brukes til. Kommunen er opptatt av å få en spredning på beliggenhet av 
kommunale bygg ifølge seksjonsleder. 
 
Julen 
Beboerne kan reise til familie som de ønsker. Alle innbyggere oppfordres til 
å følge nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger. Tjenesten forsøker å 
forklare dette på best mulig måte til beboerne. 
 

 

8. Status boligprosjekter 
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Ingen endringer fra forrige møte 26.10.20. 
 

9. Eventuelt 
 
Boligkoordinator og tilrettelegger brukerrådsarbeid samarbeider om å lage 
en lettlest brosjyre, som handler om boligprosesser, tildeling, eie eller leie 
sin bolig etc. Boligkoordinator lager et utkast til brosjyren. 
 
Brukerråd arrangerer temakveld om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 
februar/mars 2021. 
 

 

10. Møteplan for 2021: 
 
25.01, 15.03, 10.05, 30.08, 25.10, 06.12. 
 
 

 

 

Oppfølgingssaker i 2021. 

- Vise eksempel på saksgangen mellom husmøter, RGB og SAR 

 

- Kommunal- og moderniserings departementet (KMD) jobber med dispensasjon 

fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter? 

- Bruk av privat bil i tjeneste 
- Rekruttering og arbeidstidsordninger 

 
- Informasjon og involvering knyttet til Avlastning og barneboliger, erstatning av 

Glitterud barnebolig. 
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