
 

 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

25.01.2022 
      

 
 
 
Møtedato: 24. januar 2022 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen 

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

Forfall:       
Neste møte: 14. mars 2022 kl. 16.00 - 18.00   
Møtested: Teams møte eller Tilliten i Eivind Lyches vei 10   

     
Referent: Bente Moe Eriksen   
  Oppfølgings-

ansvarlig 
1. 
 

Noen oppklaringer vedr referatet fra 06.12.21 
- BØP; Forskyve vedtatte tiltak om reduksjon av bemanning betyr at man 

flytter på tiltakene noe i tid. 

- Effektivisere beboerregnskap; se om regnskapsføringen kan bli enklere 
med et bedre system, vurdere andre løsninger, bruk av mindre kontanter, 
bilag stiftes på kontoutskriftene. 

- Redusere dekningsgrad ved å holde omsorgsleiligheter ledig; det betyr at 
ledige leiligheter forblir ledige, fordi boenheten skal avvikles etter hvert, 
eksempel er Gjettum veien bolig. 

- Statlige midler. I 2021 fikk avlastningstjenesten tilført statlige midler, som 
kun var gjeldende for det året. Det er ikke kommet informasjon om nye 
midler for 2022. 

- Redusert dagtilbud, strengere tildelingspraksis ved innvilgelse av nye 
tilbud og ved revurderinger av tilbud.  

 

2. Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder 
- Nåværende boligkoordinator, Bente Moe Eriksen, blir pensjonist fra 

01.02.22. Hennes etterfølger er Stine Marie Ekenberg, som begynner som 
boligkoordinator i april 2022.  
 

- Seksjonsleder, Heidi Hesselberg, slutter i kommunen fra 01.03.22.  

 
- Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud, Eivind Strøm, vikarierer 

som seksjonsleder til over sommeren. Kjersti Rosenberg, avdelingsleder 
for REGA, er vikar for Eivind Strøm. 

 
- Møteplan for 2022 gjennomføres som planlagt.  
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Status pandemi pr. 24.01.22 
- Smitte økning i PLO 
- Totalt 20 beboere er smittet i PLO, hvor av 3 beboere i samlokaliserte 

boliger 
- Totalt 98 ansatte er smittet i PLO, hvor av 30 ansatte i samlokaliserte 

boliger, som er jevnt fordelt 
- Kortere tid i isolasjon, fordi de aller fleste ikke blir så syke 

 
Seksjonsleder er ikke lenger så bekymret for sykdom, siden de alle fleste er 
fullvaksinerte, men bekymring for bemanningen kan bli vanskelig i forhold til 
smitte og karantene. 
 
Når er det et kritisk nivå? Det er fokus på hvilke oppgaver som kan utsettes og ikke 
går utover liv og helse, eks renhold. 
 
Det er etablert et innsatsteam, som kan bistå dersom det blir svært kritiske 
situasjoner i forhold til bemanning. 
 
Det er inngått både en lokal avtale og en avtlae med KS som innebærer 
lønnskompensasjon om medarbeidere tar ekstra vakter. Det hjelper godt i forhold 
itl å få dekket spesielt sårbare vakter med personell. 
 
Spørsmål fra NFU; 

- En beboer har smitte på jobben. Krav om daglig hurtigtest. Er det 
pårørende som må bistå med denne testen? Er det rutiner for dette i 
boligene? Tjenesteleder opplyste om at det kan være ulike rutiner for dette, 
men tjenesten kan bidra både med utlevering av hurtigtester (dersom det er 
tilgjengelig hos tjenesten) og utføre selve testen. 
 

3. 
 

Bruk av midler etter salg av tomt på Emma Hjorth. 
Det ble drøftet hvordan jobbe videre med gjennomgangen og prioriteringen av 
tiltakene. 
 
Det ble bestemt følgende; 
I første omgang og innen 09.05.22 prioriteres de tidligere tiltakene, som det er 
enighet om. Gjennomgang av nye tiltak og prioriteringer tas opp til høsten. 
 

  

4 Informasjon fra brukerrådene. 

- RGB har hatt 1 møter siden sist. Vi skulle hatt juleavslutning og første 

møte i år. 

- Ny veileder. Skal se på den lettleste versjonen på et senere møte. 

- Politiker-stafetten. Fortsatt utsatt 

- Paraply-organisasjon for de Nordiske landene. Det skal være nytt møte i 

februar. 

- SAR-møtet og tilretteleggere. Forflyttes en måned frem i tid. 

Tilretteleggerforum 22.  februar og SAR blir 22. mars. 

- Ferie for alle. Intervjuene med Anders Midtsundstad gikk fint. 

- Mtek2022  - konferanse om Mestringsteknologi, 07.03.22 og 08.03.22. 

 

 

5. Informasjon fra NFU og LUPE 

 

NFU; 

- Seminaret er utsatt til mars 2022. Sliter med å få tak i foredragsholder. 

- Preget av corona. 

- Fokus på arbeid og aktivitet for våre brukere. 
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- Bekymring rundt at mange sentrale ledere slutter i kommunen. 

 

LUPE; 

Også preget av corona. Utover det er det ikke noe nytt å meddele, er ikke kommet 

ordentlig i gang ennå etter jul. 

 

6. Status boligprosjekter. 

- Meglergården noe forsinket. Planlagt ferdigstillelse i begynnelsen av mai i 

stedet for i slutten av mars. Tjenesten har startet med å rekruttere ansatte til 

Meglergården. 

 

- Gullhaug. Planlagt ferdigstillelse sommer 2023. 

 

- Busoppveien. Planlagt ferdigstillelse høst 2023. 

 

- Vallerveien. Planlagt ferdigstillelse 2024.  

Detaljregulering. 1. gangs behandling tas opp i Råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, 31.01.22. 

 

- Glitterud barnebolig. Sak til politikerne vår 2022. Skisse av tegningene vil 

bli fremlagt for møtedeltakere i sentralt brukerråd. 

 

- Rehabilitering av Tokerudkollen, som innbefatter dagtilbud og bolig. 

 

- Underhaugsbakken bolig har behov for rehabilitering, ikke besluttet ennå. 

 

 

7. Eventuelt. 
Mestringsteknologi for alle. Konferanse i Asker Kutlturhus, 07.03.22 og 08.03.22. 
Det legges også opp til et fagtorg, som er mulig å besøke i løpet av 
konferansedagene. 

 
Mestringsteknologi for alle - bli oppdatert på området (mtekforalle.no) 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Helsedirektoratet jobber med å utvikle en lettlest versjon av den nasjonale 

veilederen, skal være ferdig i slutten av februar 2022.  

 

Tilbudene til mennesker med utviklingshemming oppleves å bli dårligere. 

Hva tenker brukerne om dette og deres opplevelse av eventuelt dårligere tilbud for 

dem? Vedtatte kutt i tjenesten, er det mulig å omgjøre noen av kuttene? 

 

Det er viktig at man jobber i fellesskap (tjenesten, brukerne, NFU og LUPE) med 

innspillene, som har kommet frem under møtet; 

-  oppfølgingen av veilederen 

-  dårligere tilbud 

-  rekruttering, arbeidstidsordninger  

 

Presisering om at dårligere tilbud ikke er kritikk til tjenestene eller de som jobber i 

tjenesten. Det er heller ikke den hjelpen den enkelte mottar. Det menes de totale 

tilbudene og tjenestene, rammebetingelser sett i sammeheng med endringer de 

senere årene. Det er behov for konkretisering av hva som legges i «dårligere 

tjenester». Det understrekes også at det ikke bare handler om ressurser og økonmi, 

men også om smart og systematisk jobbing, god planlegging, fag, kvalitet, og 

kompetanse. Dette må ses i sammenheng med den Nasjonale veilederen. 

 

https://mtekforalle.no/
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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 
-  


