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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 15.12.2022  

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

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

 Referat:  Amy 
         Sted:    Emma Kafe  

Tidspunkt: Kl. 11.00 til 13.30  
Vedlegg:   
   
Neste møte:  2.2.2023, 12.30 – 14.30 
  
 

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

 
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
 

 
 

AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 
 
 
 
BESKJEDER OG INFORMASJON 
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RUNDEN RUNDT BORDET: 
 
 
Wøyen: Ikke så mye nytt. Det går bra på Berger. Vedgruppa 
spiser lunsj på Vinkel noen ganger i uka.  
 
Rud: Hatt mange oppdrag på rammeverkstedet så det blir 
godt med juleferie. Har to studenter på besøk, Synne og Toril.  
 
Peka: Ikke så mye nytt fra oss. Fra januar begynner vi en 
flytteprosess og det blir ikke like lange arbeidsdager og 
enkelte uker skal enkelt jobbe andre steder. Fra uke 3 skal 
alle møte opp i den nye kantinen. Da blir det mye opplæring i 
nye maskiner og hvor ting er og sånn. 
Neste uke (siste uken før jul) har vi julegrøt for 
arbeidstakerne og foreldre.  
 
Emma: Vi har snakket om å bytte skiltet ved innkjørselen til 
huset (mørkt med hvite bokstaver). Det er så slitt. Det er tatt 
opp med Bård vaktmester. Det står litt feil på skiltet så det må 
rettes opp.  
 
Det er en skade på veggen oppe i 2.etg (under brannskapet), 
så dette er også fint om Bård kan fikse.  
 
Det har ikke vært noe Emma råds møte siden november og 
det blir ikke noe nytt møte før etter nyttår.  
 
 
E-POST  BA – RÅDET  
 
 

 
Sak 1 Møteplan for BA rådet 
Vi tok først en runde om det skulle være hyppigere møte eller om det var 
nok møter. Det var litt ulike meninger om det var nok møter eller om vi 
trengte flere. Vi satt inn et ekstra møte i første halvår, og ett ekstra på 
høsten og satt opp møtene opp mot SAR møtene. 
 
Vi så på SAR møtene og satt opp møteplan for BA rådet.  
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Sak 2 
Presentasjon av BA-rådet 
Det har ikke vært holdt presentasjon i PEKA enda. Oppsummering fra 
presentasjonsrunden vil bli gjort etter at det har vært presentasjon i 
Peka. Martin og Connie holder i dette.  
 
 
Sak 3 
Eventuelt  

• Saken om lønn utsettes til 2023. Vi vet ikke om moren til Emil kan 
komme. Vi kan kontakte NAV for å høre om en fra dem kan komme 
og fortelle litt om uføretrygd, lønn og pensjon. Amy ordner dette.  

• Spørsmål om lønn som vi lurer 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? 

 
• Lene fortalte om prosjektet Felles inntaksplattform som handler om 

at alle elevene/søkere som skal inn i dagtilbud eller arbeid får en 
felles vurdering og en felles behandling av søknaden. Det er ikke 
slik andre steder i landet og det har blitt så bra at flere er 
interesserte i å høre om arbeidet. Lene og tidligere leder Gro, har 
blitt invitert til Kristiansand for å fortelle om dette.  
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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  2mareri@gmail.com 
Haakon Andre 
Kinneberg 

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: 
baraadet@baerum.kommune.no 

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