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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 10.11.2022  

 
Tilstede: Petter, Martin, Haakon, Markus, Fredrik (vara 

for Trond), Roar (vara for Cora).  
Ikke til-stede:   
Møte-leder:  Martin S.E. 
Tilretteleggere: Lene og Amy 

 Referat:  Amy 
         Sted:    Rud  

Tidspunkt: Kl. 13.00 til kl. 14.30.  
Vedlegg:   
   
Neste møte:  15.12.2022 på Emma Kafe kl. 11- 13.30 
  
 

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

 
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
 
Årshjul for SAR møtene printes ut og henges opp på 

møterommet. (venter på årshjulet for 2023). 
 
 
 

AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 
 
 
 
BESKJEDER OG INFORMASJON 

   
 
 
 
 



 2 

RUNDEN RUNDT BORDET: 
 
 
Wøyen: Markus: Har akkurat flyttet til Berger. Det går greit. Vi 
planlegger for julebordet og det skal være på Vinkel som 
vanlig. Vi har satt ned julebordskomite.  
 
Rud: Fredrik: Vi planlegger julebord. Vi har fredagsmøter.  
 
Peka: Petter: Lite nytt fra PEKA. Connie har begynt hos oss. 
Vi skal flytte inn i den nye kommunegården. Den er ferdig i 
desember. Alle skal flytte inn i løpet av februar. Det skal være 
en offisiell åpning torsdag 23. mars 2023 fra kl. 11 - 18. 
 
Emma: Haakon: Arbeidstakere trenger langarmet Vikanda 
trøyer til å ha på vinteren. Lene gir tilbakemelding om at vi 
ikke har råd til å kjøpe inn i år men vi kan legge det inn som 
forslag til budsjett neste år. En annen sak: Vi krever et eget 
pauserom i ny kommunegård. Lene forteller litt om hvordan 
kommunegården er lagt opp. Nede i 1.etasje er det ikke 
mange pauserom. Peka har noe pauserom. Er det mulig å 
bruke dette? Eller bruke kantinen når det ikke er så mange 
mennesker der. Lene skjønner behovet men kan ikke svare 
helt enda på hvordan det blir. 
 
 
E-POST  BA – RÅDET  
 
 

 
Sak 1  Oppsummering fra besøk fra Solbakkenrådet 
Martin forteller om turen. Brukerrådsmøtet har tre ulike smileys som de 
bruker ved avstemning. Et smiletegn, en rett strek og et surt. En i 
Solbakkenrådet skrev referat. De så på TV-Bra. De ønsker å komme på 
besøk til oss.  
  
 
Sak 2 
Presentasjon av BA-rådet 
Martin har vært rundt sammen med Connie og representanten på hvert 
sted og presentert BA rådet, bortsett fra Peka. De skal presenterte i 
Peka snart. Det har vært veldig positivt. Plakatene har også blitt veldig 
fine. Martin og Connie lager en liten oppsummering av runden.  



 3 

Sak 3 
Juleavslutning 15.12 
Juleavslutningen blir 15. desember på Emma kafe med møte i Galleriet 
(eget rom) før vi spiser julemat. Vi møtes kl 11 og har møte frem til 12.00 
og så spiser vi. Vi er ferdig rundt kl 13.30. Vara blir også invitert. Amy 
bestiller juletallerken til alle med noen justeringer. Agenda for dette møte 
er blant annet å sette opp møteplan for 2023. 
 
Sak 4 
Eventuelt  
 

• Ny kommunegård. Lene har fortalt litt. Vi kommer tilbake til dette. 

 
• 22. november er neste SAR- møte kl 12.30 – 14.30 i  

Løkkeåsveien 2. Vi gikk gjennom agendaen for neste SAR møte.  

 
• Empo-TV og TV Bra er gode tv kanaler og har mye aktuelt stoff 

som kan vises på fredagsmøtene. Aktuelt å se på fredagsmøtene 
kan være:  
 
Nyhetssendingene på TV Bra som heter Bra Nytt: 
https://www.tvbra.no/no/ 
 
TV stasjonen har også ulike temaer som fredagsmøtene kanskje 
selv kan velge om er aktuelle. 
 
EmpoTV har mange gode og aktuelle temaer, alt fra Halloween til 
knuste boligdrømmer. Veldig gode filmer og temaer som er verdt å 
dele på fredagsmøtene. https://empotv.no/ 

 
• Saken om lønn utsettes til 2023. Haakon snakker med Emil for å 

høre om moren kan komme og orientere oss eller om vi skal 
invitere en annen som gjør det.  

 
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.  
 

https://www.tvbra.no/no/
https://empotv.no/
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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? 
 

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  2mareri@gmail.com 
Haakon A.K. Nestleder, 

Emma 
  

Cora Wøyen  coragalucio@gmail.com 
Petter Peka  petter.hustad@live.no 
Marcus Wøyen   
Roar (Vara)    
Trond Rud  t-laute@online.no 
Fredrik (Vara) Rud    

 
 
BA-Rådsmøte:  
Møtene er på Rud fra klokken 12.30 til 14.30 Møteleder og 
møtedeltakerne møter godt forberedt til møtene. 
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: 

mailto:2mareri@gmail.com
mailto:coragalucio@gmail.com
mailto:petter.hustad@live.no
mailto:t-laute@online.no
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baraadet@baerum.kommune.no 
 

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

mailto:baraadet@baerum.kommune.no
https://vikanda.no/baraadet/
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