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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 

Referat fra 5. januar 2016 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen,  

Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik 
Ikke tilstede: Cora Maria Galucio 
Møte-leder: John-Harald Wangen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Ingen 
Vedlegg: Ingen 
 
 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Ingen møter eller konferanser på grunn av juleferie. 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Fritids-kalenderen for våren 2016 har kommet. 

Vi inviterer Kai eller Kirsten til å komme  
på neste SAR-møte 16. februar  
og fortelle om vårens program.  

 

      Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
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     @   E-post 
Gått igjennom alle e-poster. 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

På NFUs sider står det om hva lokallaget av NFU  
mener om Bærum kommunes handlings-program 
for perioden 2016-2019.  
De stiller en del spørsmål i forhold til planene  
og kommer med noen innspill. 
 

 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 

 
Saker til SAR: 

 
I Melding til Stortinget nr. 45 Frihet og likeverd,  
står det på side 80 om ferie (5.10.4 ):   
I noen kommuner er det lagt til rette for  
å gjøre det mulig å reise på ferie  
for eksempel gjennom tilskudd og fleksibel turnus,  
mens i andre kommuner blir det kostbart og komplisert. 
 
Det foreligger ikke en plikt for kommunen 
til å dekke utgifter til reise og opphold for personalet 
i forbindelse med feieturer.  
 
Det er derfor opp til hver enkelt kommune i hvilken grad  
og eventuelt hvordan utgiftene skal dekkes.  
Ofte må personer med bistandsbehov selv dekke  
reise og opphold for kommunalt ansatte på ferie.  
 
Har vedkommende behov for  
tre personer på lovbestemt turnus,  
må vedkommende betale ferie for totalt fire personer.  
Dette begrenser mulighetene mange utviklingshemmede har  
til å reise på ferie. 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.nfunorge.org/no/Nyheter/NFU-Barums-innspill-til-handlingsprogram/
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SAKER    
 
 

08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING 
Delt ut arbeids-hefte for konferansen. 
  

Vedtak: Alle leser igjennom heftet til neste gang. 
 
  
 
 

09/15 NY BROSJYRE 
 

Vedtak: Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 
Lars Ole tar med kamera på neste møte. 

 
 
 
 

10/15 SELVBESTEMMELSE VED LEGEBESØK 
 
Vedtak: Sjekke hva det står i kommunens oppskrift / prosedyre.   
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 436 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut sammen med dette referatet. 

 
 
 
EVENTUELT   
Årsrapport 2015 


