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Referat fra 1. april 1997 

 
 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Tove Kjevik,  
    Harald Kjeldsberg og Anne Balstad.  
 Møteleder:  Anne Balstad 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Astrid Ramnefjell fra Venstre. 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 67. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  I møte i komiteen for arbeide og fritid 04.03.97 
  fremmet Ninja Sanner fra Høyre  
  et forslag om at tilgjengelighets-malen 
  skal brukes når det skal lages nye planer. 
  Saken heter nr. 11/97  MILJØ-MELDING 97.    
 
 

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med en artikkel fra Budstikka 25. mars 1997 
  om at Emma Hjorth ødelegges.   
  Vi leste også ordførerens svar i avisen dagen etter. 
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  I Bæringen nr. 4 - 1997 står det om plassering av ride-senteret. 
  Saken er sendt ut på høring. 
  Lars Ole prøver å få tak i hørings-papirene. 
 
  Sak om hjelpe-verge fra Telemark arbeiderblad den   
  27.03.97 og i Aftenposten 25.03.97 
  (se vedlegg 1/68 og 2/68). 
  Legges til side inntil videre. 
 
  Utviklingshemmet som døde  
  og ikke ble funnet før etter 10 dager. 
  Fra Aftenposten 23.03.97 (se vedlegg 3/68). 
  Per ønsker å ta opp saken på nytt  
  på neste møte.   
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Møte-rommet er ordnet  
  når det gjelder de nye møte-tidene.       
 
 

  Brev til gruppen 

  Brev fra Hilde Marie Kristiansen på Sandvika bibliotek. 
  Marit Kielland på Bekkestua bibliotek 
  blir vår nye kontakt-person. 
  Marit Kielland vil gjerne ha referat fra møtene våre. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt på grunn av påske-ferie. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Utsatt. 
 
 
 
 
 
 

SAKER 
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 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

       

 Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 

 03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING 

   Vi fikk ikke tid til å ta opp denne saken. 
 

 Vedtak: Saken utsettes. 
 
 

 04/97 LEDSAGER-BEVIS 

   Komite for arbeid og fritid skal på møte 8.4.97 
   ta opp en sak om ledsager-bevis (15/97) 
   for hjelpere til funksjonhemmete. 
   Ledsager-beviset skal brukes til å gi hjelpere  
   gratis adgang til arrangementer. 
 
   Renne mener at funksjonshemmete  
   kan bli "misbrukt" til å bruke kortet  
   sammen med andre som bare vil ha gratis billett. 
 

 Vedtak: LO prøver å finne ut mer om saken.  
 
 
 

 05/97 STORTINGS-VALG 1997 

   Formannskapet tok på møte 12.03.97  
   opp sak nr. 35/97 om forberedelse til     
   stortingsvalget 1997.   
 
   RGB så på tilgjengeligheten  
   under kommunevalget i 1995 - RGB (sak 05/95).   
   LO sender brev til Sofie Hvidsten Harnes med spørsmål om  
   forslagene fra 1995 blir fulgt opp ved høstens valg.   
   Brevet sendes med kopi til formannskapet og  
   Kommunalt råd for funksjonshemmete. 
 
   Når det gjelder lett-lest parti-politisk informasjon, 
   tar vi opp saken med Asker-gruppen for å høre om  
   de skal gjøre noe med denne saken. 
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 Vedtak: LO sender brev til Sofie Hvidsten Harnes 
   og tar kontakt med Asker-gruppen. 
 
 
 

EVENTUELT:  

 
Når det gjelder oppstart av  
Rådgivningsgruppe i Oslo kommune, 
har Per ikke fått tak i Lisbeth Slyngstad 
fordi hun bare kan nåes på dag-tid. 
Per prøver å legge beskjed om at hun ringer  
han på kvelden. 
  
Vi venter på brev fra Asker-gruppen 
om hvor mange andre rådgivningsgrupper  
det finnes i Norge.  
 
 

Politiker-stafetten 
Det var hyggelig å ha Astrid Ramnefjell på besøk. 
Kanskje kommer Kristen Damsgård fra Arbeider-partiet 
på vårt neste møte. 


