
 

 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

16.12.2021 
      

 
 
 
Møtedato: 6. desember 2021 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær ( (NFU), Geir Hanssen 

( LUPE), Cecilie Dahl (brukerrepresentant), Lars Ole Bolneset 
(tilrettelegger brukerrådsarbeid), Heidi Hesselberg (seksjonsleder), 
Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordi.) 

Forfall: Merete Bjørke (brukerrepresentant) 
Neste møte: 24. januar 2022 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Teams møte eller Tilliten i Eivind Lyches vei 10   

     
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

Referatet fra møte 25.10.21 godkjent. Noen vanskelige ord: 
- Intervensjonsgrupper; kan også kalles eksperimentgruppe som er med i eks 

et studium. Motsetning er en kontrollgruppe. 
- Regnskapsteknisk føring betyr hvordan tallene blir bokført eller satt opp i 

regnskapet, men utfallet blir det samme. 
 

 

2. Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder. 
Status pandemi. 

- Økt smitte. Ikke mye smitte i boligene eller innenfor Pleie og omsorg. Et 
par barn i avlastningstjenesten har hatt påvist smitte. Noen medarbeidere 
har også påvist smitte, men har ikke vært på jobb i smitteperioden. 

 
              Følgende får 3. dose med vaksine i uke 49/50: 

- Helsepersonell 
- Beboere over 65 år 
- Personer som er i risikogruppe 
- Øvrige personer etter retningslinjer for vaksinering i henhold til alders 
  bestemte grupper. 
 

Tjenesteleder informerte om at i en av hennes boliger skal beboerne få vaksine i 
midten av desember, hjemme hos seg selv, ordnet etter at de tok kontakt med 
vaksinesenteret.  
 
NFU gir tilbakemelding om at for noen har det gått mer enn 6 måneder siden 2. 
dose ble gitt. Seksjonsleder tar det opp med tjenestelederne. 
 
Tjenesteleder informerte, som et eksempel, om at det er ukentlig rutine med å 
informere pårørende om status smitte, sykefravær, hvordan det tilrettelegges for 
aktiviteter. En god rutine. 
 

- Det er generelt høyt sykefravær med andre årsaker enn covid 19. Sliter da 
med bemanning, men det er godt samarbeid med tjenesten og pårørende for 
å sikre at innholdet i hverdagen blir bra. 

- Dagtilbudet opprettholder sine tilbud slik det er pr.d.d 
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Glitterudveien barnebolig 
- 13.10.21 var Husbanken på besøk i 5 av de nye boliger. I den forbindelse 

ønsket Husbanken å se tomten der Glitteruveien barnebolig ligger i dag. 
- Kommunen jobber med å vurdere muligheten for å rive boligen og bygge 

ny på samme tomt. Prosjektet vil bli politisk behandlet på nyåret. 

- Seksjonsleder vil komme tilbake til mer informasjon med tegninger og 

fremdrift når det foreligger. 

 
Budsjett og økonomiplan (BØP). 

- Politikerne har nå behandlet budsjett og økonomiplan (BØP), som sendes 
ut til møtedeltakerne. Ble sendt ut til dere pr. mail 14.10.21 
 

Kommentarer under presentasjon av BØP; 
 
 Jfr. Vedtatte endringer forrige periode, 1.  

- Effektivisere beboerregnskap, som er reduksjon av administrative 
oppgaver, som medfører at personalet bruker mindre tid på beboerregnskap 

- Enhetskostnader er estimerte kostnader per beboer, som flytter inn i nye 
boliger 

- Forskyve vedtatte tiltak om reduksjon av bemanning i hele pleie og 
omsorg. Våre tjenester er kun en liten del av dette kuttet.  

- Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne, som ikke er et kutt av budsjettmidler. Avlastningstjenesten 
fikk i 2021 overført engangssum av statlige midler, tilført som 
budsjettmidler. Midlene skulle brukes i 2021 for å gi mer avlastningstilbud 
til familier med behov. Midlene er brukt til økt bemanning. Vi har per nå 
ikke fått statlige midler for 2022. Midlene blir derfor ikke videreført, men 
trukket ut i BØP perioden 2022-2024. 

                                               
Jfr. Vedtatte endringer forrige periode, 2. 

- Reduksjon av hvilende nattevakt. 3 småenheter er blitt slått sammen, som 
medfører at det ble mulig å redusere fra 3 til 2 nattvakter. 

- Reduksjon av rådgivere. Ingen konsekvenser for tjenestene. 

- 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.  
- Redusere dekningsgrad ved å holde omsorgsleiligheter ledig. Mulig at 

dette tiltaket kan bli tidligere gjennomført enn år 2024, om det blir aktuelle 
leiligheter ledig før. 

- Reduksjon av omfang og ytterligere vekst av BPA (Brukerstyrt personlig 
assistanse). Det er bestemt at dette kuttet skal gjennomføres i 2024. 
Men det er rettighetsfestet at personer som har fått innvilget BPA før 67 
år, kan få det videreført denne retten etter fylt 67 år. Det blir derfor 
vanskelig å gjennomføre dette tiltaket med foreslått kutt 1.600 mil. 
                                

Redusert tilbud ved Bærum kommunale dagtilbud til tross for at det er økt vekst. 
- Strengere tildeling Det kan bli vanskeligere å få dagtilbud. 
- Personale fra boligene er med til dagtilbudet i større grad enn før. 
- Vurdering om dagtilbudet blir nyttiggjort. Det vil da være en 

helhetsvurdering og i samarbeid med pårørende/verge. 
- Noen erfaringer under pandemien viser at noen har det bedre av ikke å ha 

dagtilbud.  
- Dagtilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste selv om det gis vedtak med 

klageadgang. 
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- Dagtilbudet har en viktig betydning, og det er derfor også viktig å beholde 
dette tilbudet. 

 
3. 
 

Bruk av midler etter salg av tomt på Emma Hjorth. 
- Brukerrådene har behov for mer tid til å fremme eventuelt nye forslag på 

bruk av midlene, antydet mars 2022. 
- Gjennomgang av oversikt med nye forslag, som sendes ut til 

møtedeltakerne.  
- Forslagene prioriteres til neste møte 24.01.2022 med enten tall eller farge; 

1,2,3 (1 er det man helst ønsker), eller grønn, gul, rød (grønn er det man 
helst ønsker). 

 
Noen mer utdypende nye innspill; 

- Lavterskel treningssenter bør ligge sentralt eks i Sandvika 
- Solknatten. Tursti som også egner seg for brukere av rullestol. 
- Dælivannet. En del av veien må da gjøres tilgjengelig for brukere av 

rullestol. 
- Bassenget på Emma Hjorth. Det koster forholdsvis mye å leie dette. 

Ønske om å kunne bruke det 1x pr. uke, enten med billettpris eller gratis. 
……………………………………………………………………. 

Andre innspill: 
- Statlige midler. Innspill på at det kan søkes midler gjennom Dam stiftelsen, 

som gir støtte til helseprosjekter og forskning. 
- Tovertafel, også kalt «det magiske bordet» er et spill som stimulerer til 

samspill både fysisk og kognitivt (tanker og oppfatninger). Selve enheten 
er plassert i taket og over et samlingsbord, gulvet etc. 
https://medema.no/produkter/velferdsteknologi/tovertafel/ 
 

 

  

4 Informasjon fra brukerrådene. 

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. 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. 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. Informere Hei 

  

Ferieplanlegging – ønske om ansatte deltakere 4-8 

 

https://medema.no/produkter/velferdsteknologi/tovertafel/
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5. Informasjon fra NFU og LUPE 

 

LUPE; 

- Jobber og i samarbeid med NFU om retten til dagsenter. Bør være 

øremerkede midler.  

NFU; 

- Seminaret i januar 2022 er utsatt til mars/ april på grunn av situasjonen 

med økt smitte i samfunnet. Foreløpig også utsettelse for dansefest for 

brukerne og lokale medlemsmøter. 

- Bekymring for at det går for lang tid mellom 2. og 3. dose med vaksine for 

beboerne. Det er ønskelig at tjenesten, som har erfaring med at beboere har 

fått vaksine hjemme hos seg selv, deler det med andre, også pårørende. 

 

 

6. Status boligprosjekter. 

Glitterud barnebolig.  

- 13.10.21 var Husbanken på besøk i 5 nye boliger, som har blitt ferdigstilt 

det siste året. I den forbindelse ønsket Husbanken å se tomten der Glitterud 

barnebolig ligger i dag. 

- Kommunen vurdere muligheten for å rive boligen og bygge nytt på samme 

tomt. Seksjonsleder kommer tilbake til mer informasjon med tegninger etc 

når det foreligger. 

 

De øvrige nye boligprosjektene ingen endringer. 

 

 

7.  
Møteplan for 2022 godkjent. 

 

8. Eventuelt. 
Aktiv fritid. En app, som er under utvikling. Målet med denne appen er at du kan få 
informasjon om aktiviteter i ditt nær området. Det gjenstår mye for den eventuelt 
kan tas i bruk. https://www.smartcognitionas.com/nb_NO/var-losning/ 
 
Det må foretas en ROS analyse, som betyr at det må kartlegges risiko og sårbarhet 
ved å bruke denne appen. Før den eventuelt tas i bruk av alle interesserte, så må 
den testes ut av noen. 
 
Kommer tilbake til dette i ett senere møte 

 

   

 

Møteplan for 2022; 

24.01, 14.03, 09.05, 29.08, 24.10, 05.12. 

 

Oppfølgingssaker. 
- Rekruttering og arbeidstidsordninger (2022) 
- Bruk av midler etter salg av tomt på Emma Hjorth 

https://www.smartcognitionas.com/nb_NO/var-losning/

