
 

BÆRUM KOMMUNE 
PLEIE OG OMSORG 

  

 

MØTEREFERAT  
FRA SENTRALT BRUKERRÅD  
 

Dato: 
Arkivkode: 

09.05.2022 
      

 
 
 
Møtedato: 9. mai 2022 
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Cecilie Dahl 

(brukerrepresentant), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Lars Ole 
Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid), Eivind Strøm (seksjonsleder), 
Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen 
(boligkoordinator), Stine Marie Ekenberg (ny boligkoordinator) 

Forfall: Lupe,  
Neste møte:       kl. 16.00 - 18.00   
Møtested:  Tilliten i Eivind Lyches vei 10     

   
Referent: Stine Marie Ekenberg   
  Oppfølgings-

ansvarlig 

1. 
 

Referatet fra 14.03.22 blir godkjent med spørsmål:  
Innspill fra Merete:  
 

• Hva betyr ordet psykososialt miljø? 
Samlebegrep som befatter mellommenneskelig samspill. Det omhandler 
psyken og hvordan man har det for eksempel ansatte i en base eller 
deltakere på ett møte.   
 

• Hva betyr ny organisasjonsmodell i samme programområde?  
Tjenestene som går under samlokaliserte boliger flyttes fra Pleie og 
omsorg til Helse og sosial. Ingen vil lide noen nød av dette, flyttingen skjer 
fordi tjenestene vi tilbyr er mer sosiale og mindre pleie og sykdom slik som 
for eksempel ved sykehjemmene.  

 
 
 

 

2. Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder 
- Stine Marie Ekenberg er ny boligkoordinator, overtar for Bente Moe 

Eriksen.  
 

Fra forrige møte:  
 
Tilbakemelding fra Eiendom angående ønske fra NFU om dør fra stue til bad 
og soverom til bad.  

- Moe Eriksen sier at dette er gjort på noen av boligene i ett av de nye 
prosjektene.  
 
Eiendom gir tilbakemelding om at på Vallerveien så vil det ha betydelige 
kostnader å endre dette da det ikke er lagt opp til dette arkitekturmessig. 
NFU påpeker at man burde kunne endre dette såpass tidlig i prosjektet som 
i Vallerveien. Eiendom har også tidligere uttalt at den ene løsningen med 
en dør er grunnet muligheten for å kunne ha en takheis.  
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Moe Eriksen informerer om at Bærum kommune har avgjort at det skal 
være standard i leilighetene med mulighet for takheis i tilfelle det er 
funksjonsfall ved aldring, eller om beboer av andre årsaker blir 
pleietrengende. Dette da man ønsker ett livsløpsperspektiv på boligene.   
 
NFU ønsker at man skal ta med videre ett ønske om at man planerer for 2 
dører inn til bad, en fra soverom og en fra stue. Strøm informerer om at per 
dags dato så er leilighetene på Vallerveien så dyre at det vil påvirke 
kostnadene i såpass stor grad at det kan ha noe å si for total prisen. Som 
igjen vil påvirke mulighetene for leie til eie. Ved oppstart av neste prosjekt 
er det ønskelig at tjenesten i forkant etterspør om det er mulighet for å ha 2 
innganger til badet. Og spørre om det vil bli fordyrende. 
 
Det er ett ønske fra NFU å ha med Eiendom på ett planleggingsmøte i 
forkant av tegningen neste gang.  
 

Evaluering av sentralt brukerråd:  
- Evaluering tas opp til høsten.  

 
 

 
 
 
På neste møte 09.05.22; 

- Skal tidligere foreslåtte tiltak fortsatt opprettholdes? Se vedlegg 
 

- Det gjenstår ca 16 millioner, som kan brukes til forskjellige til tiltak. 
 

3. 
 

Status rapport Oda:  
- Per dags dato er det blitt mindre klager og mindre avvik. Uke 13 – 16, i 

underkant av 1600 leveranser. 22 avvik på disse, altså i underkant av 1,5%. 
Ett av avvikene som gjentas er varen ikke mottatt.  
 
Merete kommer med innspill om at det er kjipt at når man bestiller inn 
varer så kommer ikke varen. Enighet om at man bør klage til Oda ved 
avvik og de burde komme med en løsning på avviket.  
 

 

  

4 Oppdatering av bruk av midler etter tomtesalg på Emma Hjorth; 
 
 
 

- Merete informerer om at på SAR har man hatt oppe til diskusjon om man 
kan bruke noen av pengene til det som nå mangler, herunder; nye freshe 
møbler på Solknatten, penger til badevakt, planting i sansehagen.  

- Strøm ønsker at det settes av mer penger til Sansehage på Fagnatun, 
prosjektet er i gang men det er behov for flere midler 
 

- NFU kommer med innspill om midlene bør brukes på noe som øker 
aktivitet; som for eksempel minigolf og frisbee bane. Lavvo, grillhytte. 
Aktivitetsløype på område Emma Hjorth. Hvis minigolf bane så må den 
være av såpass størrelse at rullestoler kan delta.  
 
NFU kommer med forslag om at pengene kan brukes til å kjøpe 2 hytter 
slik at brukere kan dra på ferie. 2 hytter med litt avstand slik at man kan 
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dra på ferie og at personalet som har turnus fri kan oppholde seg på den 
ene hytta slik at det blir reel fritid.  
  
Penger til vedlikehold kan inntjenes ved å leie ut hyttene til personal i 
Bærum kommune når de ikke er i bruk. Alle deltakere i Sentralt Brukerråd 
er enige om at dette er en god ide. Konkret forslag om å kjøpe på Flå er 
oppe.  
 

5. Informasjon fra brukerråd: 
Merete purrer på at nøkkelsystemet på Blåstua skal komme i orden.  

 

6. Informasjon fra NFU og LUPE:  

- Deltager fra LUPE har meldt på mail til Strøm at han ikke kommer på 

dagens møte da han fratrer fra sitt verv. Har ikke gitt tilbakemelding om 

det kommer en erstatter.  

- NFU informerer om at det har blitt valgt nytt styre.  

- NFU informerer om at Asker kommune har kommet lengre i prosessen 

med ferie til brukergruppen, og tilbyr ferie allerede i 2022.  

- NFU og LUPE er i en sammenslåingsprosess.  

 

 

7. Status boligprosjekter:  
- Det har vært ett møte med husbanken, hvor det kommer frem at 

Husbanken samlet sett veldig fornøyd med Bærum kommune, men de 
synes at noen av boligprosjektene blir litt for store når de blir planert med 
12 boenheter. Man har da hatt Gullhaug oppe til diskusjon uten at det har 
blitt ferdig saksbehandlet hos Husbanken. Kommunen arbeider med å få en 
snarlig avgjørelse slik at man kan komme videre med prosjektet.  

 
- Meglergården har per dags dato to ansatte som har begynt å arbeide, flere 

kommer til i løpet av sommeren.  

 
- Vallerveien er lagt ut på høring: prosjektert til 2024. Gullhaug skulle være 

ferdig sommeren 2023, men det blir forsinket. Fornebu er prosjektert ferdig 
2025. Er per dags dato kun på planleggingsstadiet. Busoppveien kommer i 
2023.  

 
- Nye prosjekter kommer løpende de neste årene.  

 
- Glittrerud avlastning starter oppussing 4 kvartal 2022. Klokkersvingen og 

Solberveien planlegges utvidet etter hvert.  

 
_  

 

8. Eventuelt:  

- NFU ønsker at tjenesten tar opp til vurdering implementering av årsturnus 

på tjenestestedene, viser til artikkel fra Bergen kommune. Strøm 

informerer om at det i tjenesten er en arbeidsgruppe med fokus på 

arbeidstid og turnus. BK har testet flere turnusvarianter på flere 

tjenestesteder. Innspill om årsturnus spilles inn til HR.  

 

- Merete: etterspør informasjon fra NFU om noen som har fått midler 

til en danseband kveld. NFU svarer at det har blitt satt på pause 

grunnet pandemien.  
 

- Strøm etterspør innspill på hva seksjonen skal hete når den ikke lenger skal 
hete Samlokaliserte boliger.  
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- Moe Eriksen anbefaler alle å lese rapporten: Nr skal jeg flytte hjemmefra_2012-
28.pdf 

 

 

Møteplan for 2022; 

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

 
 

- Strøm og Rosenvinge informerer om at ferieavvikling er høyt på agendaen  
i Bærum kommune, seksjonen arbeider med å kunne tilby dette igjen. Det 
er ikke forbudt for den enkelt personer eller det enkelte tjenestested å dra 
på ferie, men det må være innenfor den økonomiske rammen til 
tjenestestedet.  

 
- Merete kommer med ett innspill om at pris på ferie ikke bør overstige 5700 

kr. Og at det skal være likt for alle. Alle må få være med ☺  

file:///C:/Users/eken/Downloads/Nr%20skal%20jeg%20flytte%20hjemmefra_2012-28.pdf
file:///C:/Users/eken/Downloads/Nr%20skal%20jeg%20flytte%20hjemmefra_2012-28.pdf

