BA – rådet:
Referat fra BA-rådsmøtet 07.11.19
Tilstede:

Kim Roger, Haakon, Martin TT, Kenneth,
Martin S.E, Jeanett, Roar, Petter
Ikke tilstede: Lene, Tina, Kim, Per, Christian
Møte-leder:
Martin TT
Tilretteleggere: Kim Roger, Jeanett
Referat:
Kim-Roger
Sted:
Rud
Tidspunkt:
Kl. 12.30 til kl. 14.30.
Besøk:
Vedlegg:
Neste møte:
FASTE PUNKTER:
Gjennomlesing av referat fra forrige møte.
Referatet ble godkjent.
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER
Ingen
AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER
Ingen
BESKJEDER OG INFORMASJON

SAR-Møte (Løkkåsveien 2) møteplan:
19. november 12.30-15.00 Martin og Martin stiller fra
oss.
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E-POST BA – RÅDET
Ingen
Nye saker i referatet har rød overskrift.
Sak 1

Gjennomgang av referatet.
Referatet er godkjent.

Sak 2

Armstøtten på guttedoen på Rud er ikke reparert.
Kim-Roger følger opp saken. Eventuelt involvere Eiendom.

Sak 4

Veldig små håndvasker på Rud.
Kim-Roger undersøker om denne problemstillingen kan
gjøres noe med.

Sak 5

Knappen på doene på Rud blir stående åpne, dette gjør at
vannet ikke slutter å renne.
Kim-Roger følger opp saken. Eventuelt kontakte rørlegger.

Sak 6

Kurs i avfallssortering for arbeidstakere ved Bærum
Arbeidssenter?
Kenneth tar opp saken i Wøyen-rådet. Avventer til neste
Møte med å ta en avgjørelse om kurs i avfallssortering.

Sak 7

Fra de forskjellige lokale rådene:
RUD: I forbindelse med en politisk sak om Bærum
arbeidssenter, skal det lages en film om Bærum
arbeidssenter. Rud-rådet har snakket om dette på forrige
møte. Trond deltar på filmen som talsperson for
arbeidstakerne på Rud. Saker relatert til håndvasker og
toaletter ble tatt opp, og er omtalt i sakene 2, 3 og 4 i dagens
referat.
EMMA: Julebordet på Emma blir i kantinen på Emma
arbeidssenter den 4 desember. PEKA deltar også på dette
Julebordet.
PEKA: De ansatte i kommunegården kaster avfallet i feil
avfallsbeholder, til tross for grundig merking av
avfallsbeholderne.
WØYEN: Ønske om en felles datamaskin som
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arbeidstakerne kan ha tilgang til i lunsjpauser og andre
pauser.
Sak 8

Besøk på EmmaMedliv:
Kim-Roger kontakter de som jobber i EmmaMedliv og
forsøker å få avtalt et besøk for BA-rådets medlemmer
i løpet av desember-19.

Alle må bli flinkere til å melde inn saker.
Det er viktig å få inn saker fra de andre arbeidstakerne, men vanskelig å
få dette til. Forslagskasser kan virke, men det er viktig at det er lett å
finne papir og penn hvis man vil skrive inn saker. Vi kan gjerne ta kontakt
med andre vekstbedrifter og arbeidssentre for å høre hvordan de driver
sitt brukerrådsarbeid og hvordan de får til et godt engasjement fra de
ansatte.
Møtene er på Rud fra klokken 12.30 til 14.30. Møteleder kommer en halv
time før, kl. 12.00, for å sette på kaffe og finne frem kopper.
Arbeidssentrene lokalt bestiller Oslo Taxi til/fra.
Om man ikke kan stille på møter er det viktig å gi beskjed.
Gi også beskjed til Martin som er leder av BA-rådet.
Viktig at de som skal være med på SAR-møtene blir hentet av
Oslo Taxibuss AS i Sandvika eller kommer seg derfra på egenhånd
etter møtet.
Permen skal ligge på møterommet på Rud. Det siste referatet skal settes
inn i permen av den som skal lede møtet.

TA KONTAKT MED BA-RÅDET:
baraadet@baerum.kommune.no
Leder, Martin SE
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