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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 3.2.2022 

 

Tilstede:   Petter, Martin,Haakon, Markus, 

Trond, Roar (for Cora) 

Ikke til-stede: Cora 

Møte-leder:  Martin S.E. 

Tilretteleggere: Lene, Amy 

 Referat:  Amy 

         Sted:    Rud (Amy deltok på Teams) 

Tidspunkt: Kl. 12.30 til kl. 14.30.  

Vedlegg:   
   

Neste møte:  Torsdag 28.4 på Rud Møterommet 

  
 

FASTE PUNKTER: 

Gjennomlesing av referat fra forrige møte. 

Referatet ble godkjent. 

 

REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
Gjennomgang av referatet fra SAR møtet. Informerte om en 
nettside som er bra å kjenne til: www.noeharskjedd.no 

 
 

AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 

Petter har sett en aktuell film/video. Tar med den til neste 
gang. 
 

 
BESKJEDER OG INFORMASJON 

   
Trond er ny fast medlem i BA rådet for Rud. Roar 
møter for Cora i dag. Velkommen og hyggelig å ha 
dere med! 
 

http://www.noeharskjedd.no/
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RUNDEN RUNDT BORDET: 
 
Emma: Haakon har sluttet på Rud. Er bare på Emma 
nå. Haakon og Martin snakker med Lasse og 
Margareth for å planlegge Emma-rådsmøte. 
  
Wøyen: Det er ikke vært noe fredagsmøte på Wøyen. 
Markus og Roar snakker med Christian. 
 
Rud: Det har ikke vært noe rådsmøte. Bare Solveig i 
rådet nå? Trond snakker med Jeanett om å ha 
fredagsmøte. 
 
Peka: Mye sykdom hos arbeidslederne nå. Nå er det 
slutt på hjemmekontor så det kan bli mer å gjøre i 
kantinen. Petter snakker med Ina for å ha møte.  
 
 
E-POST  BA – RÅDET  

Ingen e-post. Vi sjekker postkassen vår på neste møte. 
 

   
 
Sak 1  
Saker som følges opp fra forrige gang: 
 
Kildesorteringsplakater: Amy leverer ut plakatene og hører med noen 
arbeidsledere om å henge dem opp. Fint hvis alle kan følge opp at de 
kommer opp.  
 

Sak 2 
SAR-møte. Gikk gjennom referatet. Brukerrådene er bedt om å komme 
med forslag til hva pengene fra salg av tomter på Emma Hjorth skal 
brukes til. Dette er forslag til noe som utviklingshemmede skal ha glede 
og nytte av. 
BA-rådet hadde følgende forslag: Transport opp bakken fra 
bussholdeplassen til Emma Hjorth. Eller egen bussholdeplass på toppen 
av bakken. Tungt for dem som sitter i rullestol. Det bør være butikk på 
Emma Hjorth. Forslag om tursti for de som sitter i rullestol eller ikke kan 
gå så bra. Saken følges opp neste gang. 
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Sak 3 
Presentasjon av BA rådet 
Det er ikke alle som kjenner til BA rådet og hva man jobber med der. Det 
bør lages noe informasjon, kanskje en plakat som kan henges opp eller 
en brosjyre. Kanskje vi skal reise rundt og presentere rådet. En 
arbeidsgruppe ble bestemt: Martin, Haakon og Markus. Arbeidsgruppen 
skal møte torsdag 24.2 kl. 09.45 i Peka. Gruppen spiser lunsj sammen 
etterpå. Amy sender innkalling og booker møterom.  
 
Sak 4 
Sikker innlogging Bank Id 
For å sende en søknad i dag om arbeidsplass hos oss så må det fylles ut 
et søknadsskjema skriftlig som så må skannes inn og sendes i posten. 
Denne prosessen ønsker vi å gjøre digital, slik at søknadsskjema kan 
sendes inn elektronisk på PCn. For å sende inn søknad digitalt så må 
søkerne identifisere seg. Dette gjøres i dag med BANK-ID.  
 
BA-rådet ble bedt om å gi innspill i forbindelse med "sikker innlogging" og 
Bank-ID. Hvordan fungerer dette i praksis for arbeidstakerne våre og er 
alle komfortable med å gjøre dette på egen hånd?  
Får de hjelp til dette av eksempelvis pårørende, verge eller ansatte i 
bolig? Hva synes BA rådet om å bruke denne metoden for å søke arbeid 
hos oss? 
 
Medlemmene i BA rådet ga tilbakemelding om at de fikk hjelp til å bruke 
Bank Id ved innlogging. Noen var usikre på om de hadde det. De ønsket 
at hvis det skulle bli elektronisk søknadsskjema må det også være mulig 
å sende det pr post.  
 
Sak 5 
Brukerundersøkelsen 
Alle fikk med seg et eksemplar av brukerundersøkelsen. Det ble bestemt 
at vi ser nærmere på resultatene neste møte.  
 
Sak 6  
Eventuelt 
Vi ønsker å søke om penger for å lage en egen kokebok med oppskrifter 
på god og sunn mat, kanskje både til lunsj, matpakke og middag. Vi 
håper på å lage et felles prosjekt med arbeidstakere og arbeidsledere i 
prosjektet.  
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BA-Rådet 

Rådet ble startet i 2005 og består av arbeidstakere fra alle arbeidssteder 
i Bærum arbeidssenter: Wøyen, Rud, Peka (Personalkantinen) og 
Emma.  
 
Medlemmer:  
 

Navn Verv/sted Mobil Mail 

Martin S.E Leder, Emma anonymisert anonymisert 
 

Haakon A.K Nestleder, 
Emma 

anonymisert anonymisert 
 

Cora Wøyen anonymisert anonymisert 

Petter Peka anonymisert anonymisert 
 

Marcus Wøyen anonymisert anonymisert 
 

Trond Rud anonymisert anonymisert 
 

 

 
BA-Rådsmøte:  
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 ordner evt. transport til/fra møtet 

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 for BA-Rådet 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 

 

Nettside: https://vikanda.no/baraadet/ 
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