
BÆRUM KOMMUNE
PLEIE OG OMSORG

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato:
Arkivko
de:

15.03.20
22

     

Møtedato: 14. mars 2022
Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen

(LUPE), Cecilie Dahl (brukerrepresentant), Merete Bjørke
(brukerrepresentant), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid),
Eivind Strøm (konstituert seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge
(tjenesteleder), Bente Moe Eriksen

Forfall:      
Neste møte: 9. mai 2022 kl. 16.00 - 18.00
Møtested: Tilliten i Eivind Lyches vei 10

Referent: Bente Moe Eriksen
Oppfølgings-ansva
rlig

1. Referatet fra 24.01.22 ble godkjent.

2. Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder
- Eivind Strøm, som er tjenesteleder for Bærum kommunale, skal være

seksjonsleder inntil videre.

Ny organisasjonsmodell fra 01.10.22. Helse og sosial og Pleie- omsorg blir
da i samme programområde med Grete Syrdal som kommunaldirektør.
Dette innebærer bl.a. at Bærum arbeidssentra og Bærum kommunale
dagtilbud blir i samme seksjon.

Oppdatering av bruk av midler etter tomtesalg på Emma Hjorth;
- Oppgradering av Solknatten (2 mill) er ferdig. Det gjenstår fornying av

møbler.
- Treningsrom (tidligere Blåstua) er tatt i bruk med diverse treningsapparater

(750.000). Det er hovedsakelig brukere ved dagtilbudet som pr i dag
benytter treningsrommet. Det vil øke muligheten og mer fleksibelt å
benytte treningsrommet for andre når det blir et elektronisk nøkkelsystem.
Det må gis opplæring i branntavle.

- Rehabilitering av huske og skulptur av hest. Eiendom har tatt disse
kostnadene, men hesten er ikke kommet på plass igjen.
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- Sansehage (100.00). Inngjerdet sirkel bak Fagnatun. Det gjenstår å jobbe
videre med hva sansehagen skal inneholde.

-
Emma Friskhus. Kveldsåpent fredager. Kolliderer da med klubben. Det er
behov for å vurdere kundegrunnlaget. Babysvømming har kontrakt
med Emma Friskhus. Kan de benytte andre basseng/svømmehaller
slik at bassenget ved Emma Frikshus kan benyttes av brukere. I dag
betaler noen brukere for enkelt timer, som er kostbart.

- Er det mulig å utvide garderobene ved Emma Friskhus? Dette tas
opp med Eiendom.

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. Gjennomgang av boligprosjektet Vallerveien 146.
Tilbakemelding fra NFU;

- Reagerer på antall leiligheter (16), som er i overkant av nasjonale føringer.
- Leilighetene bør spres, og da med max 8 leiligheter i hvert bygg.

- Det må være nok parkeringsplasser tilgjengelig.
- Blokken med omsorgsleilighetene ligger nærmest vei, som medfører mer

trafikk støy.

- I tillegg til dør mellom soverom og bad, bør det også være dør fra stue til
bad (tilbakemelding fra Eiendom på dette tas opp på neste møte 09.05.22).

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler følgende i møte
31.03.22;

- Omsorgsboligene bygges som vanlige boliger i likhet med øvrige
enheter i prosjektet.

- De 16 omsorgsboligene spres på flere bygg i prosjektet med
maksimalt 8 enheter samlet i ett bygg i håp om å fremme integrering
og god psykososial livskvalitet for brukerne samt motvirke
ensomhet.

- Det må sikres tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte og for
besøkende.
Rådet viser til ny forskning på bosituasjonen til utviklingshemmede,
jf. NTNU Samfunnsforsknings rapport «Utviklingshemmetes
bosituasjon 2021».

----------------------------------------------------------------------

- Ifølge tegningene er det ikke planlagt vaskerom, og det stemmer
(har sjekket dette med fremtidig tjenesteleder) Det er ikke behov for
eget vaskerom siden det skal være ekstern renholder, som har med
seg renholds utstyr.
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4 Informasjon fra brukerrådsarbeid.
- RGB har hatt 3 møter siden sist.

Ny veileder om gode tjenester
- Den har nå blitt lagt ut på Helsenorge.no – søk på lettlest.

Politiker-stafetten-
- Skal starte opp nå i løpet av våren.

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene
- Har vært møte i februar.

SAR-møtet og tilretteleggere
- Få som stiller opp på tilretteleggerforum. Vi har satt av to møter i

forkant av SAR. GI beskjed i god tid neste gang.

Saksliste til SAR
- Henter opp siden på nettet eller legger som vedlegg.

Eventuelt
- Informasjon om flytting både inn og ut?

Spørsmål fra NFU om alle tjenestestedene skal ha brukerråd?
I 2005 ble det vedtatt at tjenestedene skal ha brukerråd.

5. Informasjon fra NFU og LUPE

NFU;
- Seminar 26.03.22 med tema «Menneskerettigheter – for alle?» på  Holmen

Fjordhotell. Seminaret er åpent for alle interesserte.
- Et styremedlem går av og erstattes med et nytt medlem.

LUPE;
- Årsmøte i slutten av mars.
- Stange kommune skal gjennomgå tilrettelagte tjenester.

6. Status boligprosjekter.
- Ingen endringer.

Spørsmål fra NFU:
- Tokesvei 2 ble ferdigstilt og innflyttet juni 2021. Når kan det forventes å få

mer informasjon om kjøp av leiligheter?
- Hindringer med dørsterskler i Tokesvei. Kan ikke fjernes før det har gått ett

år etter ferdigstillelse. Dette har sammenheng med garantien.
--------------------------------------------------------------------------------

7. Eventuelt.

Hvordan er rutinene ved bytte av leilighet?
- Sende søknad til Tildelingskontoret, som beslutter om det er en god grunn

for å bytte leilighet.
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- Tildelingskontoret sender skriftlig tilbakemelding til søker på vedtak eller
avslag.

- Når ny beboer for tildelt bolig, kontakter Tildelingskontoret samtidig
tjenesten for å informere om beboer og kontrakten. Dette gjøres gjennom
kommunens profil.

Denne rutinen mener brukerrepresentant ikke ble fulgt opp i hennes tilfelle med
søknad om å bytte leilighet Det tok lang tid om å få svar på søknad fra
Tildelingskontoret. Tjenesten/ledelsen visste heller noe om at ny beboer skulle
flytte inn. Ifølge Tildelingskontoret er rutinen med å informere tjenesten blitt fulgt
opp gjennom profil.

ODA;
- Oda skal levere status rapport hver måned til kommunen i henhold til

bestiller, avvik etc. Tas opp på neste møte, 09.05.22, i sentralt brukerråd.

Private boligprosjekter.
- Vedlikehold er mye basert på pårørendes innsats. Dette kan etter hvert bli

en utfordring i forhold til pårørendes kapasitet. Kan kommunen kjøpe
fellesareal/oppholdsrom? I nye boligprosjekter, som kommunen planlegger
og etablerer, eier kommunen fellesareal/oppholdsrom.

Rammetilskudd.
Følgende tilskudd får kommunen;

- Verts kommune tilskudd ( ca 60 mill )
- Ressurskrevende brukere ( ca 115 mill)
- Diagnose, utviklingshemmede som mottar tjenester (ca 280 mill)

Spørsmål fra NFU; Hvordan fordeles tilskuddene til brukerne/tjenestene?

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
-


