BA – rådet:
Referat fra BA-rådsmøtet 05.11.20
Tilstede:

Kim Roger, Kenneth, Martin S.E, Jeanett,
Petter, Lene, Håkon
Ikke tilstede: Martin T.T.
Møte-leder:
Martin S.E.
Tilretteleggere: Kim Roger, Mai-Britt, Lene,
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

E-POST BA – RÅDET
1

Ingen e-post.

NYE SAKER I REFERATET HAR RØD SKRIFT

Sak 1

Gjennomgang av referatet
Jeanett og Håkon purrer på Eiendom for å få
avfallscontainere til Rud. Kim-Roger tar opp med
arbeidslederne på Emma angående beholder til papiravfall
Lene informerer om at alle arbeidstakere ved Bærum
arbeidssenter er tilbake i jobbene sine.

Sak 2

Besøk i Emma medliv leiligheten
Kim-Roger har snakket med Mari Ågren vedrørende besøk
for BA-rådsmedlemmene i Emma medlivleiligheten. Ikke
mulighet for et besøk i løpet av 2020. Kim-Roger kontakter
Mari Ågren i januar-21 for å høre om det lar seg gjøre å få til
et besøk i januar-21.

Sak 3

Arbeidstakerundersøkelsen
Arbeidstakerundersøkelsen for arbeidstakere ved Bærum
arbeidssenter utsettes og planlegges gjennomført i løpet av
første halvdel av 2021.

Sak 4

Sykle/gå til jobben aksjon
Ikke latt seg gjøre å gjennomføre registrering av hvem som
går eller sykler til jobben, derfor blir det ikke premiering.
Bærum arbeidssenter gjenopptar registrering og premiering
av de arbeidstakere som går og/eller sykler til jobben fra 1
april 2021.

Sak 5

Kildesortering
Rud venter på kildesorteringsdunk for matavfall, papir og
restavfall. Noe utfordringer knyttet til kildesortering. Ekstern
veileder planlegges inn for å veilede arbeidstakere i riktig
bruk av de ulike kildesorteringscontainere.
Informasjonsmateriell angående riktig bruk av kildesortering,
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legges ved referatet og kan henges opp over kildesorterings
containerne på Emma, Rud, Wøyen og PEKA.

Sak 6

Alternative løsninger for årets julebord
Årets julebord er avlyst. I stedet blir det gjennomført en
juleavslutning ved Emma, Rud, Wøyen og PEKA. Emma
foreslår en julelunsj på Emma kafe. Rud foreslår en
julefrokost verkstedsvis. PEKA ønsker å ha julegrøt en kveld i
E.L.10. På Wøyen planlegger utegruppa pølsegrilling
utendørs en dag i løpet av den siste uken før juleferien.

Sak 7

Aktuelle saker fra Bærum arbeidssenter sine enheter
Emma: Ikke avholdt et lokalt rådsmøte siden
Koronautbruddet i mars-2020. Martin opplever at ting går
greit.
Rud: Alle arbeidstakere tilbake i jobb i ulike stillingstørrelser.
Fruktavdelingen har blitt nedlagt og gjort om til
Servicegruppen Rud. Serviceavdelingen produserer og kjører
ved to dager i uken, klipper busker og makulerer de andre
dagene i uken. Ingen lokale rådsmøter har blitt avholdt siden
mars-2020.
Wøyen: Holder på med produksjon og utkjøring av ved.
Utkjøring av smittevernutstyr. Tekstilen syr munnbind og
smitteverndrakter.
PEKA: Alle arbeidstakerne var permittert i oktober, men fra 1
november jobber arbeidstakerne redusert arbeidstid på grunn
av færre arbeidsoppgaver. Har fått i oppdrag å produsere
julegaver til ansatte ved «Arbeid og aktivitet», og lage
julekaker til salg i gråstua.

Neste BA-rådsmøte blir den 14 januar 2021 på Rud eller Teams.

3

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 Sletten Eriksen, 957 56 131
2mareri@gmail.com
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