RGBs ÅRSRAPPORT 2006
RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM
Innledning
Året startet i nye lokaler på ”Ramma” på område Emma Hjorth.
Vi valgte å flytte dit etter at vi måtte flytte fra lokalene i 2. etasje
i Løkkeåsveien 2.
Vi kunne velge mellom et rom i 1. etasje i Løkkeåsveien 2
eller å flytte til ”Ramma” på Emma Hjorth.
Valget ble Emma Hjorth, fordi lokalene der var større og lysere.
Flyttingen tok vi på dugnad og mye fungerte bra allerede fra dag en.
Andre ting har vi måttet finne løsninger på etter hvert.
Nå er det meste på plass, men det gjenstår en raskere skriver
og telefon-mulighet.
Vi synes ikke at vi har god nok kontakt med kontaktpersonene våre.
Kanskje er vi ikke flinke nok til å be om møte-plasser?
Vi har nå gjennomført heldags-møter hele året.
For noen har dette vært veldig positivt.
Andre opplevde møtene som for lange.
Ordningen skal evalueres i begynnelsen av 2007.

Årets viktigste saker har vært
- opprettelsen av SAR – Samarbeidsrådet for brukerrådene på
områdene hjem, arbeid og fritid.
- planlegging og gjennomføring av Bærum-konferansen 2006, med over
150 deltakere.
- Brosjyre om RGB på 12 sider
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1.

Møte-aktivitet og møte-deltagelse
Gruppen har hatt 4-6 medlemmer i perioden.
Et medlem sluttet i begynnelsen av perioden
og 2 nye medlemmer har begynt.
Medlemmer ved utgangen av 2005 er:
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Leif Kåre Fjelde,
Martin Sletten Eriksen, Jacob Sverdrup
og Anne Balstad er besøkende.
Det er blitt avholdt 19 møter i 2006.
13. juni var det sommer-avslutning.
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere til fest
med Grilling på Emma Kafe.
5. desember var det jule-avslutning med julemat.
PÅ denne avslutningen deltok SAR og våre kontakpersoner i
kommunen.

Andre møter og konferanser
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på følgende:
 Mandag 27. februar var John Harald og tilretteleggerne på
årsmøtet i Bærum lokallag av NFU
 Tirsdag 28 februar inviterte vi andre brukerråd i Bærum
til felles møte. Temaene var.
o
o
o
o

Samarbeid og referater
Planlegging av Bærum-konferansen 2006
Planlegge temahelg 22. og 23. april
Opplæring av brukerrepresentanter og tilretteleggere.

 Temahelg 22. og 23. april hvor vi planla lokal konferanse.
På Søndag hadde vi besøk fra SOR-nettverket,
det er representanter fra andre kommuner
som jobber med brukermedvirkning og selvbestemmelse.
SOR står for Samordningsrådet.
Det er en stiftelse under Sosial og Helse direktoratet
SOR arbeider for interessene
til mennesker med utviklingshemming.
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 24. april møtte noen av medlemmene SOR-nettverket og
representanter for ledelsen i Bærum kommune.
Temaet var brukerråd.
 Mandag 15. mai var Leif Kåre og Lars-Ove sammen med andre
fra Bærum i Skien Rådhus. Vi fortalte om hvordan vi i Bærum
arbeider med brukerråd.
 Tirsdag 30 mai var det fellesmøte i SAR - samarbeidsrådet for
brukerråd innen hjem, arbeid og fritid.
 Sommeravslutning 13. juni med SAR og samarbeidspartnere.
 8. – 9. september deltok John-Harald og Lars Ole på konferanse
i Grunden, Gøteborg.
 14. – 15. september deltok Tove, Leif Kåre Anne, Lars-Ove og
Lars Ole på ULFs konferanse ”Fra åndssvak til borger” i
Danmark. Turen ble arrangert i samarbeid med BKA-rådet.
 I løpet av høsten har 4 ulike medlemmer holdt foredrag for 1-års
vernepleierstudenter på Høgskolen i Akershus.
 Temahelg 12. november om Bærum-konferansen 2007.
 Nordisk nettverksmøte 19. september med SAR og Grunden.
 20. – 21. november Bærum-konferansen 2007.
 Juleavslutning 5. desember med SAR og samarbeidspartnere.
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4.

Besøk
Vi har hatt besøk på 14 av 19 møter.
De besøkende var:
 Anne Balstad , Anne Dorin Johansen og Ellen Johansen
fra REGA rådet
 Rune Heien, Anne Grete Østtveit, Tone Irene Kroken, Jon Erling
Hagen, Erik Songstad, Alf Petter Torp og Martin Sletten fra BKA
rådet
 Egil Hansen og Alf Hansen fra Løxa utvikling
 Anne Austveg
 På sommeravslutningen kom det 20-25 gjester.
 Vernepleierstudent Hanne Jacobsen
 Nytt mulig medlem Jacob Sverdrup i følge med miljøarbeider

5.

Økonomi
Vi fikk tilskudd fra Bærum kommune på kr. 35 000 til drift og
Kr. 120 000 til tilretteleggere.
Overskudd fra 2005 var på kr. 25 012.Overskuddet for 2006 er ca. 8 000.- Det betyr at tilskudd til drift og
tilretteleggere må økes noe for 2007 for å kunne opprettholde
tilsvarende aktivtetsnivå.
Se ellers regnskap for 2006 og budsjett for 2007.
Vi har ått kr. 10 000.- fra Sosial dameklubbers legat til studietur.
Pengene har blitt brukt i forbindelse med studieturen til Danmark og
Sverige. Eget regnskap for dette.
Vi har fått støtte av Akershusfondet, Bærum kommune og Prosjekt
aldring og utviklingshemming til Bærum-konferanse.
Se egen rapport fra konferansen.

6.

Internett
RGB har egen hjemmeside www.radgivningsgruppen.no.
Et av medlemmene har sammen med en tilrettelegger
ansvar for å arbeide med hjemmesiden.
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7.

Saker
Her kommer en kort oversikt over de sakene som gruppen har
behandlet dette året. Gruppen har jobbet med 8 nye saker og fulgt
opp 4 tidligere saker.

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
01/04

BOLIGSPØRSMÅL
Vi har gått gjennom bolig-brosjyren
vi laget sammen med Anne Austveg.
Endelig brosjyre godkjent.

06/05

NYTT MØTEROM
Vi flyttet inn i nytt møterom 31. januar.
Det har vært mange praktiske ting å ordne med i nye fine lokaler.

08/05

MØTER HELE DAGEN
Vi bestemte oss for å fortsette med ordningen.
Medlemmene får dekket tapt arbeidsfortjeneste.
Noe dekkes av arbeidsgiver
Noe dekkes av RGB.

13/05

BROSJYRE OM RGB
Brosjyre på 12 sider er ferdig.
Første opplag på 500 er gått ut og nytt opplag må trykkes.

Nye saker i 2006
01/06

HANDIKAPP-TOALETT
Toalettet ved møte-rommet
er ikke tilrettelagt for personer i rullestol.
Vi har vært i kontakt med Geir Aasgaard om dette.
Vi samarbeider med BKA-rådet om saken.

02/06

BÆRUM-KONFERANSEN 2006
Saken het tidligere LOKAL KONFERANSE 2006.
Dette har vært årets største sak
og vi har jobbet med denne på samtlige møter dette året.
Se egen rapport fra konferansen.
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03/06

TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06
22. og 23. april i Løkkeåsveien
Det var ca. 20 deltagere
pluss besøkende fra SOR-nettverket.
Vi arbeidet i arbeidsheftet.
Vi brukte projektor slik at alle kunne følge med i
hvor vi var i arbeidet.

04/06

NYE MØTE-REGLER
Nye lokaler og heldags-møter
gjorde at vi måtte lage nye møteregler.
Vi prøver nå ut de nye møte-reglene.

05/06

RAPPORT FOR 2005
Rapport for 2005 skrevet ferdig
og sendt til samarbeidspartnere.

06/06

FOREDRAG OM RGB
Vi har gjennomført 3 undervisninger for
førsteårs studenter på Høgskolen i Akershus.

07/06

HEFTER FRA UAU
UAU utviklings-prosjekt aldring og utviklingshemming
Ga oss i oppgave å se på brosjyrene de hadde laget om
 Når noen dør
 Ta vare på helsa
 Hva er Demens
 Å bli eldre
Vi ga tilbakemelding på innhold og lesbarhet(Lettlest)
Medlemmene syntes oppgaven og heftene var spennende.
UAU var svært fornøyde med våre tilbakemeldinger.

08/06

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006
Vi har begynt på rapporten.
Rapport og regnskap blir tatt opp igjen
på første møte i 2007.
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8.

Oppfølging av samarbeids-avtale
7. juni 2005 ble det underskrevet en samarbeids-avtale
med Bærum kommune.
I avtalen er kommunens representanter kalt enhetsledere.
Vi kaller de kontaktpersoner for arbeid, fritid og hjem.
1. RGB skal gi råd til enhets-lederne for arbeid, fritid og hjem.
RGB er et råd i tillegg til enhetenes egne bruker-medvirkningsråd og styrer.
RGB må komme inn i den enkelte sak på et tidlig tidspunkt.
Vi har møter hver 14 dag og trenger god til til saksbehandling.
Vi ønsker å delta i arbeidet med handlingsprogrammet
for perioden 2008-2011.
Dette vil vi ta opp på vårt første møte med kontaktpersonene.
Vi har nå et tett samarbeide med andre brukerråd i kommunen.
Samarbeidet er organisert i SAR som står for ”Samarbeidsrådet for
brukerråd innen hjem, arbeid og fritid.”
Sammen med SAR har vi vært på studieturer til Danmark
og vi har arrangert Bærums-konferansen.
Vi får referat fra det sentral brukerrådet for Pleie- og omsorg
og ønsker at de skal lese våre referater.
Samarbeid med det sentrale brukerrådet
må utvikles i løpet av 2007.
Vi har laget en brosjyre som forteller om vårt arbeid,
hva vi kan bidra med og hvordan vi kan kontaktes.

2. RGB har ansvaret for kontakten med andre grupper og råd
for utviklings-hemmede i Norge og Norden.
Vi har besøkt Grunden i Sverige og ULF i Danmark
I forbindelse med konferanser de har arrangert.
På Bærum-konferansen deltok Grunden med forelesning
og Kafegruppen i Ålesund var deltagere.
Vi ble også kjent med en gruppe fra Andebu på konferansen.
Vi har truffet representanter fra SOR-nettverket
for selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Vi har også møtt representanter fra NFU.
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3. RGB kan arrangere konferanser, tema-kvelder og tema-helger
for utviklings-hemmede, ansatte og andre interesserte.
Vi har arrangert en Tema-Kveld og to Tema-helger
i løpet av dette året.
Vi har også arrangert en to dagers konferanse
– Bærum-konferansen 2006.

4. RGB kan lage brosjyrer lett-lest for kommunen.
Vi har ikke fått nye oppdrag dette året.

5. Bærum kommune dekker RGBs drifts-kostnader
etter avtale og godkjent budsjett.
Regnskapet for 2006 er ferdig, men ikke revidert.
Det er laget et budsjett-forslag for 2007.

6. Enhets-lederne:
Samtlige referater fra våre møter er sendt kontaktpersonene.
Kontaktpersonene inviteres spesielt til sommer- og juleavslutninger.
Fra og med 2007 sendes også sakslister til kontaktpersonene.

7. RGB skal lage ½-års rapporter.
RGB har skrevet en ½ års rapport for 2006
som ble godkjent på siste møte med kontaktpersonene.

8. Tilrette-leggerne skal i 2005 utrede og fremme forslag om
alternativ organisatorisk tilknytning til:
 NFU eller lignende.
 eventuelt se på alternative kommunale tilknytnings-former.
Tilrette-leggerne har tatt opp spørsmålet
med NFU lokalt og sentalt.
Det jobbes med økt brukermedvirkning og deltagelse fra
medlemmer med utviklingshemming i organisasjonen.
Dette arbeidet vil på sikt gi mulighet for økt samarbeid
og en nærmere tilknytning.
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SOR har ansvaret for prosjektet ”Selvbestemmelse og
brukermedvikrning for personer med utviklingshemming”.
I løpet av 2007 skal det arrangeres regionale konferanser
hvor etablering av brukerråd er et av temaene.

9. Tilrette-leggerne har ansvaret for
at det søkes om prosjekt-midler.
Det er søkt om og fått innvilget støtte til Bærum-konferansen
fra Akershusfondet, UAU og Bærum kommune
på til sammen 72 500.Det er ikke søkt om annen støtte for 2006.

Martin Sletten Eriksen

Tove Kjevik

Medlem

Medlem

Leif Kåre Fjelde

Jacob Sverdrup

Medlem

Medlem

John-Harald Wangen
Medlem

Bærum, 16. januar 2007
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