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1. Møteaktivitet og møtedeltagelse
Det er blitt avholdt 12 møter våren 1996, inkludert sommeravslutningen.
Fraværsprosenten for vårsemesteret er på 6%. Gruppen har i vårsemestet vært på besøk
to ganger til en klubb for utviklingshemmede i Oslo og fortalt om sitt arbeid.
RGB har hatt to møter med Brukerrådet i Løkkeåsveien. Dette er et samarbeid som vil fortsette.

2. Referansegruppen
Som tilrettelegger for RGB har jeg deltatt som observatør på møter i Referansegruppen.
Referansegruppen har dette semesteret hatt en meget lav møteaktivitete (1 møte) og det kan virke
som om gruppen er oppløst?!

3. Sekretær/tilrettelegger
Min rolle som sekretær og tilrettelegger har forandret seg siden starten i 1993. Det siste året har
arbeidet vært mer preget av enkeltsaker og i mindre grad av strukturering og utarbeidelse av
systemer. Gruppens medlemmer har bedre kjennskap til det kommunale system og har fått en
større forståelse for sin egen rolle.

4. Økonomi
I vårsemesteret har jeg brukt 129 timer og grunnen til dette er flere møter i vårhalvåret enn i høsthalvåret. I tillegg er det kjøpt inn permer og arkivbokser for å få bedre orden i en stadig
voksende papirmengde.
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5. Saker
Jeg vil her gi en kort oversikt og beskrivelse av de sakene som gruppen har behandlet dette
semesteret. I løpet av første halvår 1996 har gruppen jobbet med 7 nye saker og fulgt opp 3
tidligere saker.

Tidligere saker
04/95 FRI FRA ARBEID
Gruppen har jobbet med saken siden februar 1995. Fire av fem medlemmer i gruppen får
nå innvilget permisjon med lønn til møtevirksomhet, og til kurs/seminar etter egen
søknad.
Arbeidsgiver aksepterer at medlemmenes arbeidet i RGB er av en slik art at det
kan
innvilges permisjon med lønn. Jeg ser på dette som et stort fremskritt i arbeidet med å
øke utviklingshemmedes rett og plikt til å ta ansvar i samfunnet ut fra egne
forutsetninger.
Det jobbes videre med å ordne permisjon med lønn for alle. Saken
fortsetter høsten 1996.

08/95 TILSYNS-UTVALG
RGB følger opp saken om opprettelse av tilsynsutvalg som skal føre tilsyn med
kommunale boliger for utviklingshemmede hvis den utviklingshemmede selv ønsker
dette.
RGB har gitt melding til ansvarlig saksbehandler om at gruppen ønsker om å være med
på
utarbeidelsen av informasjonsmateriell i forbindelse med opprettelsen og driften av
tilsyns- utvalget. Saken fortsetter høsten 1996.

12/95 TILGJENGELIGHET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Det er utarbeidet et forslag til prosjektbeskrivelse. Saken er oversendt kommunaldirektøren og er fortsatt til behandling i systemet. Saken fortsetter høsten 1996.

Nye saker våren 1996
01/96 HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE
OG «STATSSEKRETÆUTVALG»
RGB har svart på en forespørsmål om gruppens syn på forslag om opprettelse av en
handlingsplan for funksjonshemmede i Bærum kommune og om opprettelse av et
“statssekretær-utvalg” som skal samordne tiltak og midler for utviklingshemmede.
Gruppen har ikke fått noen tilbakemelding på hvordan det går med denne saken.
Saken fortsetter høsten 1996.
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02/96 ANDRE RÅDGIVNINGSGRUPPER I NORGE
Gruppen har sendt brev til Rådgivningsgruppen i Asker med spørsmål om de vet hvor
mange grupper det finnes i Norge idag. Dette spørsmålet kom opp på et møte og en av
medlemmene fikk ansvar for å lage et forslag til brev. Gruppen har ikke mottatt noe svar
på brevet. Saken fortsetter høsten 1996.

03/96 SAMSPILL 96
Gruppen søkte om midler til å dekke utgifter i forbindelse med deltakelse på Samspill 96
i
Trondheim. Søknaden ble sendt for sent og det var derfor ikke midler til dette.
Viktig at slike søknader blir sendt på et så tildig tidspunkt som mulig.
Saken er avsluttet våren 1996.

04/96 KVELDS-SEMINAR OM TILGJENGELIGHET
3 av gruppens medlemmer deltok på kveldsseminar om tilgjengelighet arrangert av
Bærum
FFO i Kommunegården 14. mars. Medlemmene kom I kontakt med andre som
jobber med interessepolitisk arbeid for å bedre forholdene for funksjonshemmede.
Saken er avsluttet våren 1996, men samarbeidet med FFO Bærum fortsetter.

05/96 HANDIKAP 96
3 av gruppens medlemmer deltok på en forelesning om tilgjengelighet på
Handikapmessen.
Det ble søkt om å få dekket seminaravgiften av arrangørene og dette ble innvilget.
Medlemmene var meget fornøyde med seminaret.

06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Gruppen ble forespurt om å forelese på et seminar om arbeidet med reformen.
Bodil Riisberg var ansvarlig for seminaret. Medlemmene brukte av sin fritid til å
forberede
sine innlegg. Ragnhild Pherson som er tilrettelegger i Askergruppen, var med på
det
forberedende arbeidet som innleid konsulent.
På
seminaret
presenterte
medlemmene seg
selv og hva de syntes er viktig med arbeidet i RGB. Medlemmene var
med på hele seminaret. Det ble tatt video av medlemmens fremlegg og vi skal jobbe videre
med presentasjonsarbeidet.

07/96 IDEDUGNAD OM RIDESENTERT
Et av gruppens medlemmer, som har hovedansvar i forhold til saker som omhandler
Emma Hjorths hjem, har deltatt på idedugnad og har samarbeidet med Emma Hjorths
Venner om denne saken. Saken fortsetter høsten 1996.
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6. Fremtidsplaner







Videreutvikle samarbeidet Brukerrådet i Løkkeåsveien.
Stortingsvalget 1997 - Lettlest informasjon, fysisk tilgjengelighet i valglokalet osv.
Følge opp de sakene som Rådgivingsgruppen allerede er innvolvert i.

7. Nødvendige avklaringer




Hvilke planer er det for gruppens fortsatte eksistens og hvilken plass får gruppen i det
kommunale system etter at «Bærum 96/97» er gjennomført?



Hvordan sikre utviklingshemmedes brukermedvirkning i det kommunale system?
Dette gjelder alle nivåer i det kommunale apparat.



Hvordan sikre midler til kurs og seminarvirksomhet for gruppens medlememer?
Medlemmene har behov for nye impulser og erfaringer fra andre arenaer.

Bærum, 19.09.96

Lars Ole Bolneset
Spesialpedagogisk konsulent

Vedlagt:

oversikt over tidsforbruk vår 1996
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