
 

 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

10.02.2021 
      

 
 
 
Møtedato: 25. januar 2021 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU),  Geir Hanssen 

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

Forfall:       
Neste møte: 15. mars 2021 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Teamsmøte        
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

 
Referat fra møte 07.12.20 godkjent. 
 

 

2.  
Informasjon fra seksjonsleder 
 
Status korona per 24.01.21; 
 Det er totalt 27 pasienter/beboere med påvist covid-19. Ikke påvist variant 
av det engelsk, sør-afrikansk eller brasiliansk mutert virus; 

- 1 hos privat leverandør, ambulerende hjemmetjeneste 
- 1 i samlokalisert bolig. Testen ga ikke fullverdig resultat, tar derfor 

forholdsregler som om det skulle være covid-19. 
- 9 ved Koronaenheten Dønski (2 fra Drammen kommune og 7 fra 

Stabæktunet) 
- 16 ved Stabæktunet 

 
7 ansatte i Pleie- og omsorg skal teste seg hvor av 1 jobber i samlokalisert 
bolig. 
 
49 beboere/ pasienter er definert som nærkontakter: 

- 29 ved sykehjemmene 
- 20 ved ambulerende tjenester 

 
Totalt 17 ansatte med påvist covid 19: 

- 14 ved sykehjem 
- 1 i samlokalisert bolig 
- 2 i ambulerende hjemmetjenester 

 
64 ansatte er i korona relatert karantene. 
 
Utfordringene er størst ved sykehjemmene, men tjenestene i samlokalisert 
boliger følger hele tiden med og gjør alt de klarer av forbyggende tiltak. 
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Vaksinering. 
- Alle beboere på sykehjem med langtidsplass og alle eldre i 

omsorgsboliger er blitt vaksinert med 1. dose, og vaksinering med 2. 
dose gjøres fra denne uken. 

- Etter hvert blir de eldste eldre som bor hjemme også vaksinert. 
- Kommunen følger videre prioriteringen nasjonale myndigheter har 

lagt opp til 
 
Folkehelsekontoret har ansvaret for vaksinering av innbyggere/beboere og 
prioritert helsepersonell, og har dermed også ansvar for prioriteringer ved 
vaksinering. Pleie og omsorg gir fortløpende innspill med begrunnelser.  
 
NFU uttrykker ønske om at beboerne i samlokaliserte boliger bør komme 
høyere opp på prioriteringslisten. 
 
Vaksinering av prioritert helsepersonell; 

- KAD (kommunale akutte døgnplasser) 
- Koronaenheten Dønski 
- Sykehjem 
- Noen utvalgte samlokaliserte boliger og avlastning- og barneboliger 

 
Fredag 29.01.21 blir beboere ved en samlokalisert bolig vaksinert på grunn 
av høy prioritet. 
 
Vi vet ikke ennå nok om effekten av vaksinen. Man kan være smittebærere 
selv om man er blitt vaksinert. Derfor er det viktig å opprettholde gode 
smitteverns rutiner også etter at beboere og helsepersonell er vaksinert. 
 
Smitteutbruddet med mutert virus i Nordre Follo og regionen rundt kan også 
få konsekvenser for Bærum kommune; 

- Ansatte fra Nordre Follo blir bedt om å holde seg hjemme og ikke 
komme på jobb sik situasjonen der er akkurat nå. 

- Mange ansatte, ca 1200, bor i Oslo regionen og jobber i Bærum. Det 
vil ikke være mulig å gi forsvarlige tjenester dersom de ikke får 
komme på sin jobb i Bærum.   

 
Det jobbes med å komme i gang med å teste medarbeidere som jobber flere 
steder (både i og utenfor kommunen), hver 7. dag. Starter med medarbeidere 
ved sykehjem og omsorgsboliger for eldre, men etter hvert også for ansatte i 
samlokaliserte boliger. 
  
Ved utbrudd 
Det er beredskapsplaner ved alle steder, som beskriver blant annet hva som 
er minste forsvarlige bemanning og over hvor lang tid det er forsvarlig å he 
en lavere bemanning. Det er etablert et innsatsteam i seksjonen av personer 
som jobber i tjenesten, og som har sagt seg villig til å bistå ved andre 
tjenestesteder/avdelinger dersom det blir utbrudd og utfordringer med 
bemanning. Kjent personell fra dagtilbudet vil i en slik situasjon også bli 
omdisponert dit behovet er størst. 
 
Kolonial.no 
Det er nå avklart at Bærum kommune tar mellomlegget på det som har blitt 
prismessig dyrere for beboerne. Dermed blir det lik pris for alle som 
benytter Kolonial.no. Gebyr kr. 29,- ved handling under kr. 600, gjelder for 
alle som handler via kolonial.no. 
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Kontraktsteamet skal i gang med forberedelse av ny anskaffelse. 
Seksjonsleder kommer tilbake til når nåværende avtale opphører. 
Seksjonsleder har meldt fra om at NFU og LUPE ønsker å være med i en 
referansegruppe i anskaffelsesprosessen. 
 
Dersom man har vedtak på hjelp til å bestille/handle varer, må man bruke 
den leverandøren, som kommunen inngår avtale med.  
 
Leie av biler, politisk vedtatt. 
Politikerne bevilget 3,5 millioner til innkjøp av biler til det de i vedtaket 
kaller bemannede boliger i samlokaliserte boliger og helse og sosial. BK 
Transport foretar innkjøp av egnede biler, til de av boligene som fyller 
kriteriene. Dette gjelder hovedsakelig for nye boliger, men også for noen av 
de eksisterende boliger. Det ligger en kartlegging til grunn for bevilgningen 
av midler. Kriterier når kommunen er behjelpelige med leie av bil: at det er 
beboere som ikke kan bruke offentlige kommunikasjon og bruk av taxi liten 
grad er mulig eller dekker behovet. Dette gjelder ikke spesial tilpassede biler 
for feks rullestoler, dette må den enkelte søke om gjennom NAV. 
 
Seksjonsleder kommer tilbake til en oversikt over hvilke steder dette gjelder 
og som nå blir prioritert. Det er fortsatt mulig å leie bil direkte gjennom BK 
Transport for kortere perioder, feks i sommerferien. 
 
Positivt at politikerne tenker på dette og velger å bevilge midler til dette.  
 

 
3. 

 
Eksempel på saksgang mellom husmøter, RGB og SAR. 
 
Tilrettelegger for brukerrådsarbeid gikk gjennom saksgangen mellom 
husmøter, RGB og SAR med ett eksempel i saken «Bruk av midler etter salg 
av tomter på Emma Hjorth» 
 

 

 
4. 

 
Bruk av privat bil i tjenesten. 
 
Retningslinjer for bruk av privat bil i tjenesten sendes med referatet. 
 

 

 
5. 

 

Informasjon fra brukerrådsarbeid 

RGB har hatt 1 møter siden sist, juleavslutning med grilling i regnvær 15. 

desember - møte nr. 511. Møtet i januar avlyst på grunn av pandemien. 

 

Har snakket om å være to representanter i Sentralt brukerråd. Dekke opp 

ved sykdom.  Snakke sammen og diskutere. 

Kan Cecilie være med på møtet 15. mars? 

 

Vi ønsker alle Cecilie Dahl velkommen som vararepresentant for Merete 

(brukerrådsrepresentant). Det er ønskelig at Cecilie er med på neste møte 

15.03.21. 

 

Ny veileder  

Veilederen blir ferdig i løpet av mars. Kommer en lettversjon før sommeren 
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Politiker-stafetten 

Intet nytt på grunn av pandemien.  

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene 

Hjemmesiden er ennå ikke ferdig. Neste møte er i februar. Martin er med. 

 

SAR-møtet 

Planen fra sist er utsatt. 

 

Frivillighet 

Intet nytt, men jobber videre med saken. 

 

Skjema «Tilbakemelding på kvalitet» 

Venter på svar om hvordan det går med saken. 

 

Forberede temakveld IP og BPA 

Ingen planlegging siden sist. Dato for temakveld er ikke bestemt ennå ,men 

satser på mai/juni 2021 

  

Eventuelt  

Saksgang ved politiske saker, mulighet for å uttale seg.  

Retningslinjer fra ny veileder. 

I saken om leie av bil, lurer Merete på hvorfor vi ikke er informert om 

saksgangen. 

 
6. Informasjon fra LUPE 

12.02.21 er siste møte i arbeidsgruppen, som ser på innspillene og diskuterer 
det som er innkommet i forbindelse med Veilederen. Planen er at den skal 
være ferdig i mars.  
 
Arbeidsgruppen skal lage en plan på hvordan veilederen skal gjøres kjent, 
slik at den kan tas i bruk.   
 
Informasjon fra NFU 
Det er fortsatt bekymring for at Busoppveien skal bygges på det aktuelle 
vedtatte området. Spørsmål fra NFU om det i fremtiden kommer flere slike 
boliganlegg på samme området. Seksjonsleder er tydelig på at det ikke vil 
bygges flere boliger på dette området. 
 
Beboerne har fått redusert arbeid og aktivitetstilbudet sitt på grunn av 
viruset covid-19. Bekymring for at dette kan føre til funksjonsfall hos noen 
beboere.  
 
Spørsmål om hva som skjer med Bærum arbeidssenter. 
Seksjonsleder viser til politisk sak knyttet til ARBA som var opp til 
behandling høsten 2020. I forlengelsen av dette er det satt i gang noe internt 
arbeid, men foreløpig er det ikke noe konkret.  
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7. Status boligprosjekter. 
- Busoppveien. Planlagt ferdigstilt sommer 2023. 

Nye tegninger skal foreligge i midten av februar, som vil bli sendt ut 
i forkant av møte 15.03.21. 

- J.A. Lippestads vei. Rehabilitering. Ferdig 31.01.21. 
- Bjørnegårdsvingen. Privat boligprosjekt. Innflytting august 2021 

mulig noe tidligere. 
- Tokesvei. Ferdig kvartal 2 i 2021. 
- Eiksveien 116 (Tidligere Elgefaret). Ferdigstilles juni 2021. 
- Meglergården, Bekkestua. Planlagt ferdigstilt kvartal 1 2022. 
- Gullhaug. Planlagt ferdigstilt 2022/2023. 
- Fornebu, 2025 
- Franzefoss, 2026 

 
- Det jobbes med å se på tomten ved Haug skole  til ny barnebolig, 

erstatning for Glitterudveien. I tillegg ses det utvidelse av lokalene 
til Solbergveien og Klokkersvingen. Kommer tilbake når det er noe 
konkret. 

 
Eiendom planlegger rehabilitering, oppgradering, vedlikehold av flere bygg; 

- Tokerudkollen 41 (bolig) og dagtilbudene Kastet, Skaret og Berget 
må ha midlertidige lokaler under utvendig vedlikeholdsarbeid av 
byggene. 

- Gjøres en vurdering av Underhaugsbakken, som består av flere små 
hus med totalt 10 leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.  

 
Det har vært vannlekkasje i en leilighet i Elias Smiths plass. Ett rør under 
kjøkkenvask i en av leilighetene løsnet. Dette er en reklamasjonssak. Alle 
rør i de øvrige leilighetene er blitt kontrollert etter denne hendelsen. 
 

8.  
Eventuelt 
Merete etterspør oppfølging etter HP-tiltak om reduksjon ved dagtilbudet og 
andre tiltak som er nevnt der. 
Det er foreløpig ikke noe konkret hva som vil skjer med Myrvangveien, vi 
er så vidt i gang med å vurdere dette. Seksjonsleder vil komme tilbake til 
dette etter hvert. 
 
Stortingsvalget 2021 

- Etter hvert vil det komme informasjon om hvordan valget skal 
gjennomføres. Vi må anta at det blir noen endringer grunnet 
pandemien. 

Det kom forslag om å invitere valgstyret til et møte hos oss. Vi hadde dem 
på et møte i mai 2019. Har vi behov for det på nytt? Drøfter dette videre på 
møte 15.03.21. 
 

 

 

Oppfølgingssaker i 2021. 

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

fra universell utforming. Får dette konsekvens for byggeprosjekter? 
- Rekruttering og arbeidstidsordninger 
- Informasjon og involvering knyttet til Avlastning og barneboliger, erstatning av 

Glitterud barnebolig. 
- Bruk av resterende midler etter salg av tomter på Emma Hjorth. 
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RGB 13. september 2016 møte nr. 448 

Informasjon fra andre møter og konferanser 

Lars Ole har vært på i sentralt brukerråd. Der ble det snakket om medieoppslag, 

mandat, byggeprosjekter, frivillighet og informasjon. En av eventuelt-sakene 

handlet om salg av tomter på Emma Hjorth og hvordan disse pengene skal 

brukes for å følge Emma Hjorths testamente. 

 

RGB 5. juni 2018 møte nr. 477 

Saker til SAR:  

Ny sak fra høsten 2018 om bruk av penger fra salg av tomter på Emma Hjorth.  

Tar opp saken på sommer-avslutningen og legger den inn på sakslisten til SAR-

møtet 25. september. 

 

RGB 14. august 2018 møte nr. 478 

Saker til SAR:  

Ny sak fra høsten 2018 om bruk av penger fra salg av tomter på Emma Hjorth. 

På første SAR-møte som er 25. september er det frist for å komme med forslag 

til hva pengene kan brukes til. Det er laget egne regler for hvordan pengene kan 

brukes. 

 

Nr. 04/2018 – Penger fra salg av tomter på området 
Emma Hjorth (RGB) 

RGB 14.august 2018- møte nr. 478 
Vi har laget et lettlest dokument om saken 
som skal legges frem for brukerrådene 
og SAR denne høsten. 

Alle skal kunne med forslag til hva man kan bruke pengene til. 

Senere på høsten skal vi stemme over forslagene, 
før politikerne tar den endelige avgjørelsen. 

Vedtak:  Skal stå på saksliste til neste SAR-møte. 

  

RGB 28.august 2018- møte nr. 479 
Kommunen har fått 19 millioner kroner 
for salg av tomter på området Emma Hjorth. 
Pengene skal gå til noe som utviklingshemmede 
kan ha glede over tid. 

Vi snakket om noen forslag i dag: 
– Buss som tjenestestedene kan bytte på å bruke 
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– Båt med plass for rullestoler 
– Mini-golfbane 
– «Grunden-Bazar» i Sandvika 
– Reisebyrå 

Vedtak: 
Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside. 
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september. 

 

RGB 11.september 2018- møte nr. 480 
Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag. 
Se disse på Saker vi jobber med under SAR. 

Vedtak:  Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside. 
Saken skal opp på SAR-møtet 25. september. 

 

SAR Sakspapirer fra høsten 2018: 
Her ligger lett lest utgave av saksdokumenter. 
Her ligger saksdokumenter. 
Her er oversikt over forslag til bruk av midler 
ved salg av tomter på Emma Hjorth: Forslag til bruk av midler ved tomtesalg 

  

Sentralt brukerråd 17. september 2018 
Informasjon fra seksjonsleder - Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma 
Hjorth. Fristen for innspill er 30.09.18. Etter fristen vil seksjonsleder 
sammenstille de ulike innspillene. Det er ønskelig at dette skal ut på en ny 
runde i brukerrådene. Etter det vil politikerne få informasjon om hva som er 
tiltenkt at pengene fra salget skal brukes til. Dette vil skje i løpet av 1. halv år i 
2019. 

 

SAR 25. september 2018 
Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de. 

Det skal lages en liste hvor alle forslagene 
med priser for hva de vil koste å gjennomføre. 

Listen deles inn i tre deler i forhold til hva ting koster. 
En liste med forslag som koster kr. 0.- til kr. 99.000. 
En liste med forslag som koster kr. 100 000 til kr. 999 000 
En liste med forslag som koster 1 million til 10 millioner. 

Vedtak:  Listene legges frem på neste møte. 
Vi stemmer over forsalgene på møte i februar. 

 

RGB 09.oktober 2018- møte nr. 481 

https://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/
https://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/
https://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/08/Redigert-notat-fra-RGB-14.-august-2018.pdf
https://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/08/Sak-til-behandling-i-brukerr%C3%A5det.pdf
https://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/08/Oversikt-over-forslag-til-bruk-av-midler-ved-salg-av-tomter-p%C3%A5-Emma-Hjorth-1.pdf
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Vedtak:  Se referat fra SAR-møtet 25. september. 

  

SAR 20. november 2018 
Vi gikk igjennom alle forslagene og snakket om de. 

Det er laget en liste hvor alle forslagene 
med priser for hva de vil koste å gjennomføre. 

Vi lager en tre-delt liste, 
slik at det blir lettere å se hva oppleggene koster. 
Husmøtene må stemme over forslagene i januar, 
og brukerrådene må ta med resultatene til SAR. 

Vedtak:  Det vil bli informert om hvordan stemming skal foregå. 
Vi stemmer over forslagene på møte 12. februar 2019. 

 

Sentralt brukerråd 28. januar 2019 
Informasjon fra Brukerrådsarbeid Rådgivningsgruppen hadde møte 15.01.19.  
- Vi laget saksliste til SAR og gikk igjennom denne.  
- Snakket om penger fra salg av tomter på Emma Hjorth.  
- Har laget et forslag til hvordan stemmingen kan foregå. 

 

RGB 09.april 2019- møte nr. 490 
RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om. 

Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om. 
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype 
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus. 

Forslag 9 og 10 må vi vite mer om, 
før vi kan bestemme oss. 

Her er listen over forslag fra nr. 1 til 10. 

Vedtak:  Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai. 
Alle brukerrådene tar opp saken. 

 

SAR 12. februar 2019 
BA-rådet har valg ut utescene og Solknatten 
på grunn av pris. 

Brukerrådet på Emma ønsker å velge hesten og hagen. 

Åsterud synes det er viktig å få mest mulig ut av pengene. 
De ønsker å pusse opp på Solknatten, 
fordi det er et koselig sted å være 
og derfor er det viktig at det er i orden. 

https://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2019/04/Oversikt-over-forslag-til-bruk-av-midler-ved-salg-av-tomter-p%C3%A5-Emma-Hjorth-til-SARm%C3%B8tet-7.5-2019.pdf
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RGB synes forslagene om hesten (2), Solknatten (2), 
og badene på gjestehuset. 

Vedtak:  Ingen vedtak. 

 

SAR 7. mai 2019 
BA-rådet støtter RGBs forslag. 
Det ivaretar de de ønsker å sette øverst på listen. 
Forslag nr. 5 og 6 

Åsbråtan har også sett på forslaget. 
Alle var fornøyde med forslaget fra RGB. 
Forslag nr. 2 og 6. 

Emma Hjorth har også sett på forslaget 
og er fornøyde med forslaget fra RGB. 
Forslag nr. 3. 
 
Saken skal opp i Sentralt-brukeråd til høsten. 

Vedtak:  Vi sender saken videre til kommunen. 

 

Sentralt brukerråd 26. august 2019 

Bruk av midlene etter salg av tomter på området Emma Hjorth (sak 04).  

Tiltak det gis penger til i 2019: Rehabilitering av skulptur og huske foran 

Fagnatun. Bytte huske, og sette i stand skulpturen. 1 Sansehage/ 

grønnsakshage/ Orangeri, som er et drivhus med overvintring av planter etc. Kr. 

100.000  

Utstyr til treningsrom som er pusset opp og er tilknyttet dagtilbudet. Skal også 

kunne benyttes på kveldstid av andre enn beboere på dagtilbudet. Bruk av 

treningsrommet legges inn i aktivitetsplan for brukere/beboere. Lage 

bookingssystem. Kr. 600.000  

Solknatten: Skifte vinduer Fornye annet utstyr Aktivitetsløype Skal også 

tilrettelegges best mulig for stell, rullestolbrukere. Tilrettelegges ut i fra 

erfaringer og behov, også for rullestolbrukere Det legges opp til at det er mulig å 

komme med innspill. Fritid og avlastning forvalter dette tiltaket. Kr. 2.000.000  

Emma Friskhus: Leie av svømmehallen Lønn til badevakt. Samme egenandel 

som i andre svømmehaller, kr. 50,-. Det betales ikke for ledsager. 

Svømmehallen kan leies fredag om ettermiddagen. Skal evalueres etter ett år. 

Kr. 300.000 

 

SAR 24. september 2019 
På møte i Sentralt-brukerråd 26. august ble det bestemt 
at disse forslagene får penger : 
Skulptur og hage kr. 100 000 
Treningsrom kr. 600 000 
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Solknatten kr. 2 000 000 
Badevakt fredag kr. 300 000 
Utredes – jobbes mere med: 
Musikk-aften og aktivitetshus 

Saken skal opp til politisk behandling. 

Utsettes og kostnad-beregnes (hvor mye koster det?): 
Løype på Emma 
Utescene på Emma Hjorth 
Utvide garderobe Friskhuset 

Hvordan resten av pengene skal brukes 
skal bestemme i samarbeid med brukerrådene og SAR. 
Kom gjerne med forslag fremover. 

Vedtak:  Vi venter på politikernes vedtak 
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Forslag fra Wøyen rådet   

• Utbedring av området rundt planlagt utescene på Emma (beste forslaget) 

• Aktivitetsløype 

• Treningsrom 

Forslag fra BA-rådet 

• Brukerstyrt butikk på Emma 

Brukerrådet i Gjettum og Bærums verk boliger: 

• Matvarebutikk på EHH 

• Svømmehall på Bærums verk 

• Bowlinghall på Bærums verk 

• Friidrettshall på Bærums verk 

• Grillplasser 

• Minibuss til turer til alle boligene 

Dagaktivitetstilbudet 

• Lavvo i tre til utegruppe 

• Søppelskur/Carport/overbygd uteplass Hegnatun/Fagnatun/Blåstua 

(benyttes til å trene på ADL-ferdigheter/arbeid) 

• Ny takheis på Berget 

• Opparbeide grønnsakshage i «runningen» bak Fagnatun 

• Rehabilitere skulptur og huske foran Fagnatun) 

• Utendørs huske i Myrvangvei 

• Grillhytte på Fagnatun 

• Tilrettelagt turvei til Tokerudutsikten 

• Opprustning av inngangsparti foran Fagnatun og Tokerudkollen 35-41 

• Sansehage m/ Orangeri  (er så stort at rullestoler kan komme inn)Kastet 

• Bygge på Friskhuset(Garderobe) 

• Opparbeide treningsfasiliteter til brukere på området, inne og ute 

Fagnatun 
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• Terapeutisk vannfontene (tenkt i forbindelse med en sansehage?) 

• Store husker man kan ligge i /rullestolhusker 

• Tandemsykler med tre jul 

• Midler til badevakt på Friskhuset 

Fritid og avlastning 
Solknatten – skifte vinduer og fornye annet utstyr. 
Bygge ut aktivitetsløypen, så den blir mer spennnende. 

Per Skreddersvei fra møte 19. september 

• Nytt basseng/svømmehall 

• mer tilbud på kveldstid 

• Kino – ute og inne 

• Aktivitetshus 

• Teater 

• Gård 

• Enda bedre sansehus 

Jernbaneveien 

• Et fond hvor man kan søke om penger til å pusse opp leiligheterene, 

siden mange brukere ikke har bostøtte og høy husleie, 

• Gratis trenings rom 

• Utvide bassenget til en liten badepark med sklie 

• Utvide sansehuset med for eksempel sklier 

• Tilskudd til brukerbiler 

• Badeland 

Brukerrådet Emma Hjorth 

• Flere faste aktiviteter på området Emma Hjorth 

• Årlig dansegalla 

• Minigolfbane 

• Brukerdrevet kafe i helgene 
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• Støtter forslaget om oppgradering av uteområdet på Emma Hjorth. 

Ønsker oss en liten park, 

med benker å sitte på 

• Nye utemøbler på Emma Kafe 

Brukere fra Hobo, Bjarne Skausvei 38 i Bjarne Skausvei Boliger 

• Mini golfbane. 

• Bowlingbane. 

• Atelier (male). 

• Konsertarena / festivalarena. 

• Turer i skogen. 

• Båt. 

• Fotballbane 

RUVE-rådet 

• Aktivitetsløype 

• Treningssenter, tilrettelagt for de som også sitter i rullestol 

• Frisbigolf 

• Sykkelsti 

Ressursgruppen i REGA mandag 10. september 
Samlet for gruppen går de for prosjekter på området Emma Hjorth: 

• Pusse opp badene på Emma Gjestehus som gjør at de blir enklere å 

bruke for gjestene og enklere å rengjøre 

• Gjøre utescenen ved Emma kafe tilgjengelig for alle 

• Aktivitetsløype og «treningsmuligheter» på Emma Hjorth området som er 

laget tilgjengelig for alle 

Brukerrådsmøte Åsbråtan 5. september 

• Ferieturer utenlands (f.eks Solgården i Spania) 

• Ferieturer utenlands . 

• Grillparty med sammen med de andre boliger (sommerfest) 

• Leie lokaler 2-3 ganger i året for musikkaften/underholdning lignende det 

som var på Klokkerboden før. 
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Transport av brukere i bil ved samlokaliserte boliger og Bærum kommunale 

dagtilbud. 

 

Formål 

Brukere med behov for transport får nødvendig hjelp. 

Generelt 

Personale ved samlokaliserte boliger og Bærum kommunale dagtilbud har ikke ansvar 

for å stille transportmidler til rådighet for bruker. 

 

Transport med personalets private biler. 

Dette skal kun skje når det oppstår en akutt hendelse ifh til liv og helse, eller ved helt 

spesielle situasjoner, og det vurderes som forsvarlig etter en grundig vurdering. 

Da gjelder følgende:  

- Ansvarlig ved tjenestestedet skal sikre at sjåfør har gyldig førerkort. 

-  Ansvarlig ved tjenestestedet har ansvar for at risiko forbundet med atferd er 

vurdert og om kjøringen kan gjennomføres ev med en ekstra person i bilen i 

tillegg til sjåfør. 

 

- Bileier/sjåfør har ansvar for at bilen er forsikret. 

- Bileier/sjåføren må være klar over hvilke konsekvenser en slik transport kan få 

for han/henne som bileier. 

- Bileier/sjåfør er ansvarlig for bilen og det som skjer under kjøringen. 

- Ved uhell eller uforutsette hendelser kan det vurderes å dekke kostnader ut over 

den faste ordinære kjøregodtgjørelsen. Kommunens Billighetserstatning kan 

benyttes. 

 

- Det kan ikke kreves eller mottas betaling av bruker, med unntak av avtalt 

kjøregodtgjørelse. 

 

- Tjenestekjøring: se personalhåndboka kap 5, retningslinjer for tjenestekjøring. 

 

- Tjenesteleder har ansvar for at ansatte er kjent med rutinen for transport av 

brukere i personalets private biler. 

 

 

Transport av brukere i bil, som eies av bruker. 

- Bruker eller pårørende/verge har ansvar for å inngå en skriftlig avtale med 

tjenesten om forhold knyttet til bilen og bruk av denne. 

-  I avtalen skal det også stå om det er flere brukere som har tilgang på bilen. 

- I tillegg kan det gjøres avtaler om at en eller flere andre brukere kan være 

medpassasjerer.  

  Disse betaler for dette til bilens eier. 

 

- Der bruker ikke selv kan kjøre bilen inngås skriftlige avtaler om hvem som skal 

kjøre bilen, om det er flere som skal ha rett til å benytte den og i tilfelle med 

hvilke forpliktelser. Se vedlegg. 
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Når kommunen leier bil av BK Transport og denne benyttes til transport av 

brukere. 

- Se egen rutine. 

- Det er en avtale mellom BK Transport og tjenestedet.  

- Det skal i tillegg settes opp en avtale mellom tjenestestedet og brukere, som har 

tilgang til bilen. 

 

Når en bruker ikke selv eier bil, ikke disponerer bil og ikke kan benytte offentlig 

kommunikasjon. 

- Ansatte med delegert ansvar for oppgaven skal i samarbeid med bruker og 

dennes pårørende/verge finne frem til den transportform som er forsvarlig og 

hensiktsmessig. Alternativ kan være TT-kort, taxi. Bruker betaler selv for egne 

reiser. 

 

 


