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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 02.06.2022  

 
Tilstede: Petter, Martin, Haakon, Markus og Roar  
Ikke til-stede: Trond og Cora  
Møte-leder:  Martin S.E. 
Tilretteleggere: Lene, Amy, Tina og Henning 

 Referat:  Lene 
         Sted:    Rud  

Tidspunkt: Kl. 12.30 til kl. 14.30.  
Vedlegg:   
   
Neste møte:  Torsdag 15.september på Rud, Møterommet 
  
 

FASTE PUNKTER: 
Gjennomlesing av referat fra forrige møte. 
Referatet ble godkjent. 

 
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
SAR – referat fra 24.05. 
https://radgivningsgruppen.no/referater-fra-sar/ 
 
Neste er sommeravslutning 7. juni på Emma kafe.  
Lene og Haakon stiller opp 11.30 og hjelper til med 
forberedelsene. 

 
 

AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 
Lenker til videoer fra Bærum arbeidssenter 
https://vikanda.no/presentasjon/ 
 
Les også om arbeidstakere som har deltatt i å lage lettlest. 
 
Samfunn for Alle 2022 - NFU Norge 
 
 

https://radgivningsgruppen.no/referater-fra-sar/
https://vikanda.no/presentasjon/
https://www.nfunorge.org/Dette-gjor-vi/Medlemsblad/samfunn-for-alle-2022/
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BESKJEDER OG INFORMASJON 
   

 
RUNDEN RUNDT BORDET: 
 
 
Wøyen: Vi har snakket om HMS og mobbing på 
fredagsmøtet. Vi har også snakket om å ha en felles dag med 
grilling før sommerferien. Utegruppa skal ha en tur til 
Jevnaker for å levere ved til onkelen til Markus, bade i 
Ransfjord og grille. 
 
Rud: Ingen fra Rud i dag. 
 
Peka: Arbeidstakerne i Peka ønsker flere aktivitetsdager og 
gjerne en til høsten. 2 nye hospitanter har startet i Peka – 
Philip og Samuel. Vi skal også bli med på sommertur til Rush 
med Emma 16 juni. 
 
Emma: Sommertur til Rush 16. juni. Alle gleder seg. 
Avstemming var spennende. Arbeidstakerne foreslår på 
Administrasjonen skal komme å hospitere på hver avdeling. 
 
 
E-POST  BA – RÅDET  
Kun e-post fra Lene med referat fra sist. 
 

 
Sak 1  Presentasjon av BA-rådet 
I møtet gikk vi igjennom Powerpoint - presentasjonen vi har laget. Denne 
skal vises for arbeidstakerne i hele BA. Det trengs et nytt bilde av hvem 
som er i rådet. Skrive noe om hvordan rådet er sammensatt. Få med 
flere bilder og sjekke at teksten er lettlest nok. Amy og Henning jobber 
videre med presentasjonen, 16. juni. Den bli lagt frem på neste møte for 
godkjenning av rådet. 
 
Sak 2  Arbeidstakerundersøkelsen  
Flere har snakket om arbeidstakerundersøkelsen, og det er fint å snakke 
sammen om trivsel på jobben. Hvordan man snakker sammen er viktig å 
jobbe med. Kan vi lage flere små grupper ute på verkstedene for bli 
flinkere på å kommunisere og forstå hverandre? Gutte og jente grupper 
kan være fint. 
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Sak 3 
Besøk til BA rådet i Lillestrøm 
Amy tar kontakt med Lillestrøm og Solbakken-rådet og foreslår besøk 
mandag 19. september. 
 
Sak 4 
Spørsmål om lønn 
BA- rådet har en del spørsmål om lønn og uføretrygd. Emil sin mor er 
jurist og jobber i NFU. Emil spør sin mor om hun vil komme på besøk til 
BA-rådet for å svare på spørsmål. Haakon hører med Emil om morgen 
kan komme på møtet i september. 
 
Spørsmål om lønn lurer vi på 
Hvorfor heter det uføretrygd ? 
– Vi er ikke uføre og jobber alle sammen hver dag. 
Hvorfor får de på ARBA mer motivasjonslønn enn oss ? 
Hva er pensjon ? Hvordan er reglene for oss på uføretrygd når det 
gjelder alderspensjon ? 
Hvordan er det med skatt? Hvor mye skatt må vi betale? 
Lønner det seg å ha lån for oss? 
 
 
Eventuelt  
På neste BA-rådsmøte må vi bli enige om møtene frem til jul. 
 
Vi trenger flere Vikanda t-skjorter. Vi bestiller nye til de nye 
arbeidstakere. 
 
Sunn og glad 
Cora og Martin deltar i prosjektet. Tina tar kontakt og sender over 
datoene til samlingene. 
 
 
Sommeravslutning i SAR 
7. juni 12.30 – 15.00 på Emma Kafè Martin og Haakon deltar. Amy og 
Lene er tilretteleggere. 
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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   

 
Haakon A.K. Nestleder, 

Emma 
  

Cora Wøyen   
Petter Peka   
Marcus Wøyen   
Trond Rud   

 
 
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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