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Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

Status ernæringsprosjektet 
 
Helen Kathrine Røstad-Tollefsen ga en orientering om ernæringsprosjektet. Hun er 
ansatt i seksjonen i forbindelse med sin doktorgrad.  
 
Målsetting med dette prosjektet er at mennesker med utviklingshemming skal få 
bedre helse gjennom sundt kosthold. 
 
Det viser seg at det er høyere forekomst av overvekt, diabetes og tarmsykdommer 
hos mennesker med utviklingshemming. Lite fysisk aktivitet og usunt kosthold. 
Det er også mer forekomst av småspising, ferdigmat og sukkerholdige drikker. 
 
Det er 30 utviklingshemmede med i studien; 

- 13 utviklingshemmede fra 5 boliger er i intervensjonsgrupper.  De vil si at 
de deltar på kostholdskurs, får der en del utstyr, samt får tilsendt frukt og 
grønt 2 ganger per uke. Hver deltaker setter seg sine egne mål (hovedmål 
og delmål) 

- Ansatte får egen undervisning, og deltar i kostholdskursene sammen med 
deltakerne. 

 
- 17 utviklingshemmede fra 6 boliger er med i en kontrollgruppe. De får 

kostholdskurs, de får ikke tilsendt frukt og grønt. 

 
- Resultatet av studien offentliggjøres høst 2022. 

 
Den første artikkelen er allerede publisert: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12846?casa_token=EYtO9WHBXFYA

AAAA%3AHIpYuo-W-

uT2yt0VZjz5ognG6fELq7ngpfqFyKTJR2BjyqXrZstcAdWrVBq53eP_GMd0LuDFMRmta

8c 

 
 
 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12846?casa_token=EYtO9WHBXFYAAAAA%3AHIpYuo-W-uT2yt0VZjz5ognG6fELq7ngpfqFyKTJR2BjyqXrZstcAdWrVBq53eP_GMd0LuDFMRmta8c
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12846?casa_token=EYtO9WHBXFYAAAAA%3AHIpYuo-W-uT2yt0VZjz5ognG6fELq7ngpfqFyKTJR2BjyqXrZstcAdWrVBq53eP_GMd0LuDFMRmta8c
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12846?casa_token=EYtO9WHBXFYAAAAA%3AHIpYuo-W-uT2yt0VZjz5ognG6fELq7ngpfqFyKTJR2BjyqXrZstcAdWrVBq53eP_GMd0LuDFMRmta8c
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jar.12846?casa_token=EYtO9WHBXFYAAAAA%3AHIpYuo-W-uT2yt0VZjz5ognG6fELq7ngpfqFyKTJR2BjyqXrZstcAdWrVBq53eP_GMd0LuDFMRmta8c
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2. Referat fra 30.08.21 ble godkjent 
 

 

3. 
 

Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder 
- Pandemien er ikke over. Fortsatt smitte. I en omsorgsbolig for eldre ble det 

påvist covid 19 hos 13 beboere og 10 ansatte. Beboerne hadde fått 3.dose 
med vaksine. 
 

- Spørsmål fra NFU hva slags retningslinje kommunen har for ansatte som 
ikke er vaksinerte. FHI (folkehelse instituttet) sitt rundskriv skal følges. 
Uvaksinerte skal bruke munnbind. Det kan ikke kreves at ansatte skal 
vaksinere seg. Ønske fra NFU at det kan bli en mer tydelig retningslinje på 
dette. 

 
- Det er satt i gang en prosess med å se på de 3 øverste ledernivåer i 

kommunen, og beslutningsgrunnlaget for dette arbeidet skal være ferdig i 
begynnelsen av desember 2021. 

 
- Kommunalsjef Morten Svarverud har sagt opp sin stilling. Han skal 

begynne i KS, som er kommunesektorens interesse og 
arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Svarverud skal jobbe med E-helse 
(elektronisk) og velferdsteknologi.  

 
- Seksjonsleder hadde befaring 13.okotber med Husbanken hvor det var 

besøk i nye boliger; Brynsveien, Saubakken, Gabbroveien, Tokesvei og 
Elias Smiths plass.  

 
- Oda (tidligere Kolonial.no). Boligkoordinator har deltatt i møte med 

kontraktsteamet på Tildelingskontoret og representant fra ODA; 
- Oppstarten har gått veldig fint. Rutinene er på plass. 
- Etter hvert sendes det ut informasjonsmateriale til brukerne og pårørende. 
- Månedsrapportering på avvik. Hva ligger i disse avvikene. Det vil Oda 

komme tilbake til. 
- Kontinuerlig møtevirksomhet mellom ODA og kontraktsteamet. 

 
- Brukerråd. 

             Ifølge tjenesteleder er det en utfordring å få beboerne til å vær med i 
             Brukerråd, slik at det blir både stabilt og gjennomførbart. Beboerne ønsker 
             heller å ha husmøter med temaer, som gjelder deres bolig. 
  

- Tilrettelegger for brukerrådsarbeid spør da hvorfor brukerråd fungerer 
noen steder og ikke andre steder? Temaet tas opp og jobbes med i 
tjenesteledergruppen. Det blir ikke mulig før neste år. 

 
- Innspill fra NFU at det er ønskelig med brukermøter/ pårørende møter der 

beboerne ikke selv har anledning til å delta. 
 

  

4 Privateide omsorgsboliger 

Boligkoordinator har deltatt på et møte med 3 pårørende i en privat eid 

omsorgsbolig, der det bor 3 utviklingshemmede. Pårørende synes det er 

utfordringer med å ivareta vedlikeholdsoppgaver både ute og inne. 

 

De ønsker å sette fokus på dette, siden alle pårørende i privat eide boliger muligens 

vil komme i samme situasjon i fremtiden. Et tema, som er viktig å drøfte i 

brukerorganisasjonene. 
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5. Budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 

- Tabellene i budsjett og økonomiplan er vanskelig å lese. 

 

- Ingen nye kutt i denne perioden, men videreføring av tidligere kutt. 

 

- Det bes om 30 millioner til oppgradering av Solbergveien og 

Klokkersvingen avlastningsboliger 

 

- Redusere ett årsverk innenfor samlokaliserte boliger. Dette er en stilling 

med ansvar for oppfølging av aktiviteter ved Nordby. Oppgavene kan 

effektiviseres og noen oppgaver kan tas helt bort. Medarbeider går av med 

pensjon og erstattes dermed ikke.  

 

- Innspill fra NFU; Bruk av Emma Hjorths midler etter salg av tomt skal 

ikke brukes til driftsutgifter, slik det er beskrevet i Budsjett og 

økonomiplan 2022- 2025. Seksjonsleder forklarer at dette kun er av 

regnskapstekniske årsaker. Dette er ett av de vedtatte tiltakene, der Bærum 

kommunale dagtilbud får 100.000 til istandsetting av grønnsakshage. 

Midlene overføres dit for gjennomføring av tiltaket.   

 

 

6. Informasjon fra brukerråd 
 
RGB har hatt 4 møter siden sist. 

 

Ny veileder  

Vært ute og spist middag med Therese og Per Christian fra Helsedirektoratet 

 

TryggEst 

Har bidratt med innspill til nye hjemmeside, og vært på seminaråpning. 

Opptak kommer. 

 

Politiker-stafetten 

Skal ta kontakt igjen og fortsette der vi slapp før korona.  

 

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene 

Har vært møte 6. oktober. Neste møte i februar 2022. Snakket om bruk av bank-id  

og frigjøring fra «moder-organisasjon». 

 

SAR-møtet og tilretteleggere 

Opprettet teams-kanal for tilretteleggere. De er invitert til neste møte i RGB fra 13-

14.30. Skal forberede sakslisten til SAR-møtet 23. november. 

 

LO har laget en beskrivelse av tilretteleggers rolle. 

Står også om denne rollen i den nye veilederen. 

 

Emma-penger, forberedes til SAR-møtet  

 

Ferie for alle Vi skal intervjues i forbindelse med tanker om ferie 

De ønsker å intervjue ansatte også, 4-8 deltakere. Informere Heidi. 

 

 

7. Informasjon fra LUPE og NFU 
 
NFU: 

- Det planlegges å arrangere dansekveld våren 2022. Strever med å finne 
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band som kan spille opp til dans. 
 

- Seminar i januar 2022 om menneskerettigheter. Det er sendt forespørsmål 
til kommunen om at en representant fra kommunen kan holde en 
orientering om hvordan kommunen jobbes med FN-konvensjonen om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 
kommunen. 
 
Seksjonsleder forteller at det som pågår nå er at Bærum kommune deltar i 
en pilot i regi av Bufdir og Statsforvalter, knyttet til å få på plas opp 
opplæringsmateriell til bruk i kommunene. Seksjonsleder sender navn på 
en person som NFU kan kontakte, om det er ønskelig. 
 

- NFU ønsker innspill på lokaler til sine medlemsmøter. 
 

8. Status boligprosjekter 
- Ingen endringer fra forrige møte 

 

9. Eventuelt 
 
Nye Tokesvei 2 ble ferdigstilt mai 2021. Politikerne har besluttet at i nye 
boligprosjekter skal det være en valgfrihet om å eie eller leie sin leilighet. Det 
etterlyses informasjon om prosessen på denne valgfriheten. Boligkoordinator tar 
det videre med Eiendom. 
 
NFU spør om Jardar skal disponere fotballbanen på Emma Hjorth. Seksjonsleder 
kjenner ikke til dette. 
 

 

 

Møteplan 2021: 

25.01, 15.03, 10.05, 30.08, 25.10, 06.12. 

 

Oppfølgingssaker: 
- Oppfølging av HP tiltak ved dagtilbud og andre tiltak. 
- Rekruttering og arbeidstidsordninger (2022) 
- Bruk av resterende midler etter salg av tomter på Emma Hjorth (når 

brukerrådene har fått jobbet med det) 
 

 


