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Innledning 
Årets viktigste saker har vært feiringen av 20 års jubileum  
med markering og stand i kommunegården 
og lansering av brosjyre hos Bufdir. 

 

 

 

1.   Møte-aktivitet og møte-deltagelse 
 Gruppen har hatt 7 medlemmer gjennom hele 2014  

og hatt 22 møter (Møte nr. 393 til 414).   
 
Medlem fra Nicholas Andre Sørlie sluttet til sommeren. 
 
Medlemmer ved utgangen av 2014 er: 
Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Cecilie Dahl, Gro Sjønnesen, 
Cora Maria Galucio, Jacob Sverdrup (permisjon fra høsten 2014)  
og Erik Songstad.  

 
17. juni var det sommer-avslutning  
sammen med SAR.  
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere   
til grilling på Emma Kafe. 
Det kom 35 personer. 
 
16. desember var det jule-avslutning  
hos Gro i Hellesvingen med julemat. 

 
  

 

 

Andre møter og konferanser 
En eller flere av gruppens medlemmer har deltatt på:  

 
o Foredrag for KS om brukerråd 11. mars 
o Skandinavisk samarbeidstreff i april 
o Bolig-høring 14. mai 
o Feiring i kommunegården 3. juni 
o Lansering av brosjyre hos BUFdir 
o Foredrag for vernepleier-studenter 

 
      

 

På sommeravslutningen feiret vi 
sammen med alle de andre 

brukerrådene i SAR. 

Bolighøring 
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 Samarbeidsmøte SAR  
 – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur 
 
 Det har blitt 4 møter i SAR i løpet av året, 

samt sommer-avslutning. 
25. februar, 6. mai, 17. juni (sommer-avslutning),  
23. september og 18. november.  

 
 Vi har et fast punkt hvor alle gruppene  

forteller hva de holder på med. 
 
RGB har ansvaret for å innkalle,  
lage saksliste  
og skrive referat fra møtene i SAR. 
 
I 2014 har vi samarbeidet om  
Bærumskonferansen, ferieturer, 
og saken om gjengs husleie. 

 
  

4.  Besøk 
Vi har hatt besøk på 2 av 21 møter.  
 
De besøkende har vært: 

 Besøk av to studenter 25. mars 

 Boligkontoret om gjengs husleie 8. april 

 Grunden og ULF 22. april 

 Hule-gården i Danmark 23. september 

 John-Ingvard Kristiansen BUFdir 4. november 

 Brukere og ansatte fra Eidsberg kommune 18. november 
 
 

5.  Økonomi 
Budsjettet for 2014 er på ca. kr. 35.000.- 
Lønn til tilretteleggerne dekkes av kommunen som lønnsutgifter   
og utgjorde ca. kr. 90.000.-   
 
 

6.  Internett 
RGB har egen hjemme-side www.radgivningsgruppen.no.   
og egen facebook-side. 
John-Harald har ansvaret for sidene. 

Besøk fra Eidsberg på SAR-møte 

http://www.radgivningsgruppen.no/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A5dgivningsgruppen-i-B%C3%A6rum/264451713605845
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7.   Saker 
Her kommer en kort oversikt over de sakene  
som gruppen har jobbet med dette året.   
Gruppen har jobbet med seks nye saker  
og fulgt opp fire tidligere saker. 

 
 
 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år:
  

01/13  RGB fyller 20 år 
Vi har planlagt  
og gjennomført deler av jubileet. 

 

 
 
 

Nye saker i 2014 
 
01/14  Foredrag for KS og noen kommuner 

Holdt foredrag for KS og 16 kommuner  
som er med i et nett-verk. 
Snakket om viktigheten av bruker-råd. 

 
 

02/14  Skandinavisk samarbeid 
Seminar sammen med svenske  
og danske utviklingshemmede. 
Sett på hva som er likt  
og hva som er forskjellig i våre land. 

 
 

03/14  Bruker-undersøkelse BKA 
Gjennomgått og gitt tilbake-melding  
på spørsmål til bruker-undersøkelse for BKA. 

 
 

04/14  Høring Behovs-plan bolig 
Planlagt hørings-møte,  
avholdt hørings-møte  
og sendt inn høring-svar.  

 
 

05/14  Besøk fra Hulegården i Danmark 
  For flere år siden var vi på besøk til Hulegården nær København. 
  Endelig var de på besøk hos oss. 
 

Juleavslutning hos Gro 

Siw og Gro feirer RGB 20 år,  
i kommunegården 
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06/14  Brosjyre om overgrep 
På oppdrag fra Barne- ungdom- og familiedirektoratet  
har vi vært med på å lage en lett lest informasjons-brosjyre  
om seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming. 

 
 

07/14  Års-rapport for 2014 
  Vi har begynt på rapporten for 2014. 
 
 

08/14  Bærum-konferanse 
Temaet for konferanse ble mobbing på arenaer  
som arbeid, hjem og fritid.   
Vi vil også ta opp mobbing på nettet  
og av gruppen utviklingshemmede. 

 
 
Mangler 09/14 –  
 
 

10/14  Konferanse ”Mestring og motivasjon” 
  VI deltok på kommunens konferanse som foregikk på Fornebu. 
  Vi synes det var interessant, spesielt velferdsteknologi. 

 
 
 

  
 

8. Planer for 2014 
 
Fortsette og utvikle arbeidet med SAR. 
Lage en ny Bærums-konferanse 

 
 
 

Bærum, 6. oktober 2015 

 
 
 John-Harald Wangen    Tove Kjevik 
 Medlem       Medlem 
 
 
 Cecilie Dahl      Cora  Maria Galucio 
 Medlem       Medlem 
 
 
 Erik Songstad     Gro  K Sjønnesen 
 Medlem       Medlem 

       

Besøk fra Danmark 


