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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 16.03.23  

 
Tilstede: Petter, Martin, Haakon, Markus, Trond, Roar 

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

 Referat:  Amy 
         Sted:    Rud 

Tidspunkt: Kl. 13.30 til 14.30  
Vedlegg:   
   
Neste møte:  30.3 kl 12.30 – 14.30   
 

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

 
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
Martin og Haakon har vært på SAR møte og presentert 
Bærum arbeidssenter i den nye kommunegården.  
 
Andre aktuelle saker:  
Nytt temamøte i mai om IP og BPA. Invitasjon blir sendt ut.  
 
Det er et nytt treningssenter på Emma Hjorth. Lene sjekker 
opp hvem som kan bruke det. Treningsstedet heter 
«Blåstua». 
 
Samarbeid med frivilligheten. SAR følger saken videre. 
 
Nordisk paraplyråd: Martin og Lars Ole skal til Finland og 
besøke en organisasjon som er for utviklingshemmede og 
ledet av utviklingshemmede. Formålet er å lære av andre i 
Norden for å kunne etablere en tilsvarende organisasjon for 
og med utviklingshemmede i Norge. 
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AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 
 
TV bra har mange gode program. Alle kan laste ned egen 
app og ha dette på telefonen. Søk opp TVBra på 
appbiblioteket.  
Lenke til nettsiden er: https://www.tvbra.no/no/ 
 
 
BESKJEDER OG INFORMASJON 

   
Lene fortalte at det er lyst ut to stillinger til kantinen. Martin 
har tidligere vært med på intervjuene av arbeidsledere. Det 
kan være lurt at det er flere som får erfaring i dette. 
Medlemmene tenker til neste gang om det er noe de ønsker å 
være med på. Lenke til utlysningene 
https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4625509
742?language=nb&link_source_id=0 

  
 https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4633628

128?language=nb&link_source_id=0 
 

 
RUNDEN RUNDT BORDET: 

 
Wøyen: Det er god drift der. Mye å gjøre. Vet ikke om det har 
vært møte der. Lene har vært på befaring på Wøyen. Det blir 
nye toaletter der og sprinkelanlegg. Det blir også andre 
forbedringer.  
 
Rud: Har ikke vært møte der. Må få inn en erstatning for 
Solveig. Trond har fått jobb en dag i uka i FM tjenester i 
kommunegården og er veldig fornøyd.  
 
Peka: Informerte om at kollegaer fra Vinkel nå jobber i 
kaffebaren og det går fint. Ehis er på kjøkkenet noen timer 
hver dag og det er bra. De har fått nye fine uniformer. De har 
fått to nye arbeidsledere: Henning og Trine. De ønsker klokke 
på veggen i pauserommet, nøkkelkortene fungerer ikke i 
søplerommet og det må ordnes, stolene i kassene er ikke så 
gode. Lene prøver å få ordnet dette. Det er også mye vann 
fra oppvaskmaskinen. Her er det kontakt med leverandøren.  

https://www.tvbra.no/no/
https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4625509742?language=nb&link_source_id=0
https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4625509742?language=nb&link_source_id=0
https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4633628128?language=nb&link_source_id=0
https://67504050.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4633628128?language=nb&link_source_id=0
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Emma: Det har ikke vært noen møter der. Hatt mye å gjøre. 
 
Alle må si fra til sine arbeidsledere at de ønsker et 
brukerrådsmøte /fredagsmøte før påske der de 
jobber. 
 
 
E-POST  BA – RÅDET  
 
Gikk gjennom mailene til BA rådet. Det var blant annet en 
mail fra Trygve om julegaver til alle arbeidstakere. Alle fikk i 
oppgave å drøfte dette i sine grupper/steder. Så diskuterer vi 
det på et møte senere.  
Lene sjekker om Martin og Haakon kan få tilgang til denne e-
post - adressen og kan gå gjennom e-postene før møtet. 
 

 
Sak 1 Informere om veilederen  
Lene viste og gikk raskt gjennom veilederen. Det ble ikke så mye tid så 
vi skal se på det senere også.  
 
Sak 2 Informere om pårørendesamarbeid 
Lene informerte om at kommunal-område vi er en del av ser på hvordan 
vi skal samarbeide med pårørende. Noen av arbeidstakerne ønsker mye 
samarbeid, mens andre ønsker ikke så mye samarbeid med sine 
pårørende.  Saken drøftes i de lokale rådene. 
 
Sak 3 
Eventuelt - utsatt 
 

• 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? 
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- Lønner det seg å ha lån for oss? 
 

 
SAKER SOM MEDLEMMENE KAN/BØR DRØFTE I RÅDENE LOKALT 
OG TA OPP MED ARBEIDSLEDER/TILRETTELEGGER 

• Sørge for at det blir gjennomført brukerråd lokalt. Det kan være 
felles for alle eller representanter blir valgt fra hver gruppe. 

• Huske å informere om temakvelden i mai. Mer informasjon kommer 
fra SAR. 

• Fortelle om TVBra, og at det kan lastes ned en app for å se på 
denne TV kanalen. De ønsker gjerne tips om aktuelle saker de kan 
lage en nyhetssak på.  

• Drøfte hva arbeidstakerne tenker om pårørende samarbeid. 
Ønsker man for eksempel at foreldre og foresatte blir invitert en 
gang i året på lunsj eller felles møte? Eller ønsker man ikke så mye 
samarbeid? 

 
SAKER TIL OPPFØLGING NESTE GANG – Administrasjonen følger 
opp 

• Skiltet på Emma som bør byttes ut og skaden i 2.etg ved heisen. 
Lene sjekker med Bård 

• Punktene fra Peka, Lene sjekker opp 
• Saken om Lønn. Forberede saken til et møte.  
• Lene sjekker opp status på treningssenter «Blåstua» 

 

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 

mailto:2mareri@gmail.com
mailto:coragalucio@gmail.com
mailto:petter.hustad@live.no
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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/ 
 

mailto:t-laute@online.no
mailto:baraadet@baerum.kommune.no
https://vikanda.no/baraadet/
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