REFERAT FRA MØTE I INTERKOMMUNALT FAGNETTVERK, 5.september 2016 kl. 09.30-14.30
Tilstede: Turi Stapnes, Kirsten Nedland, Linda Sjåstad, Karen Homme, Marie Seland,
Marianne Tysland, Gerd Eikhom, Inger Marie Holvik, Ingunn Åtland, Olav Åsland, Mari Anette
Reinertsen, Helene Tånevik, Åse Bårdsen, Monica Eieland, Eirin Pedersen, Nina Sjåstad ,Eva
Elisabeth Klev, Irene Spikkeland, Gunn Høyland, Mary-Anne Vinnem, Irene Vemmelvik, Liv
Tone Aamodt, Kristin Schau, Marianne Steig, Carl C. Backe, Lise Øverland, Espen Gjerde,
Trine Lise Enersen, Reidun Rasmussen, Marianne Steig, Sindre Fosse, Tormod Urdal,
Elisabeth Holen-Rabbersvik (referent).

Sak
Nr.
1

2

Saker

Ansvar

Velkommen og kort presentasjonsrunde

Turi
Stapnes

Mitt livs ABC

Lise
Øverland

Presentasjon og informasjon.
Se vedlegg 1.
3

Espen
Gjerde

Økonomisk kompensasjon
Turi
Eksempler på gjennomføring i Songdalen kommune.
Se Vedlegg 2 og 3.

4
Diverse informasjon
FoU leder Elisabeth Holen-Rabbersvik:


Elisabeth
HolenRabbersvik

Søknad velferdsteknologi til personer med utviklingshemming:
Fagnettverket stiller seg positive til å delta som fagpanel for
prosjektet. Praktisk vil dette innebære at Elisabeth sender ut
skriftlig oppdatering fra prosjektmøtet to ganger halvårlig.
Nettverksmøtene benyttes som arena for formidling og innspill.

5

Erfaringsutveksling

Turi/Alle

Songdalen:
Lindesnes: Fokus på hvordan utvide tilbudet i kommunen, det er nå for få
fysiske plasser i forhold til behov. Informerer om FES- tilbud før og etter
skoletid. Har ikke dagsenter, kun arbeidssenter. Opplever stort behov for
ABC.
Farsund: Informerer om aktivitetshus på Lista for utviklingshemmede og
andre med behov.
I Farsund er det stort fokus på velferdsteknologi, med målsetting om økt
selvstendighet. Ønsker å delta på ABC.
Søgne: Har dagsenter med ulike oppgaver. Skal bygge nytt dagsenter,
hvor inspirasjon er hentet fra Århus. De er positive til ABC.
Lyngdal: Oppleverstore behov knyttet til avlastning. Jobber med «bedre
tverrfaglig innsats» (BTI). Ønsker å satse på ABC. Kommunen har generelt
mange med utdannelse, men ser likevel behov for satsing. De har
erfaring med å gå fra fem hvilende til tre våkne nattevakter, med god
erfaring.
Songdalen: Organisert i samme enhet som helse og omsorg. Er nå i en
omstillingsprosess i organisasjonen. Dagsenteret har liten oppslutning,
ønsker å se om det er andre tilbud som kan inkluderes i dagsenteret.
Flekkefjord: Privat sameie med kommunalt samarbeid. Det er gode
erfaringer, og brukerne er veldig fornøyde. Har startet nettverk for
foreldre til barn med særlige behov. Har medlemmer fra de fleste listerkommuner.
Åseral: Vil gjerne delta på ABC-satsingen.
Vennesla: Håndverk og dagsenter-tilbud. Skal bygge 13 nye boliger
sentrumsnært, men det er per nå byggestopp i Vennesla sentrum.
Ønsker at mange ansatte skal delta på ABC-satsingen. Har særlige
utfordring i forhold til oppfølging til tannlegetjeneste.
Marnardal: har slått sammen to bofellesskap til ett. ABC er veldig aktuelt,
det er behov for det i kommunen.
UiA: Har tatt inn 54 studenter på 35 plasser. Oppfordrer nettverket til å
være positive til å ta mot studenter når henvendelsen kommer.
Evaluering:







Nettverket oppleves som en arena hvor man kan spille hverandre
gode på tvers av kommunegrenser.
Det er en arena for erfaringsutveksling, og legger til rette for at
man kan hospitere/besøke hverandre for å lære av de gode
eksemplene.
Nettverket gjør at det blir en økt motivasjon for å delta på ABC.
For UiA er det nyttig å få høre om hva som skjer i praksis, og det
legger tilrette for å invitere folk fra nettverket for å undervise i
utdanning.
Det er godt å få mulighet til å delta på en arena hvor en får input
selv, ikke alltid bidrar som veileder.

Neste samling: Januar/februar 2017 i Farsund

