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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 
 

Referat fra 3. september 2019 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen, 
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio  

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Gro Sjønnesen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: 4 tilretteleggere fra kl. 13.00 til 15.00 

Neste møte: Noen tilretteleggere som ikke kom i dag 

Vedlegg: 1/495  Saksliste til SAR-møte 24. september 

 

  

  Informasjon fra andre møter og konferanser 

Frøydis og Lars Ole har vært på tur til Danmark 
for å jobbe med Nordisk samarbeide. 
Martin og Marlene er valgt som norske representanter  
til et prøve-styre (interim-styre). 
 
Møte i sentralt brukerråd mandag 26. august. 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 

  Gro viste oss august-utgaven av BANG-avisen. 
  Avisen forteller om hva som skjer på Wøyen arbeidssenter. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Vi deler opp Tilrettelegger-møtet,  
  slik at de to siste RGB-møtene før et SAR-møte  
  er den siste timen satt av til tilretteleggerne. 
  De kommer når det passer best. 
   

 

Nr.495  
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      @   E-post og beskjeder 

  Vi har fått e-post fra TV BRA  
  om at de har fått vår e-post  
  hvor vi skriver at vi allerede i 2012  
  kom med innspill til Meld. St. 45 - Frihet og likeverd.  
 
  Therese i Helsedirektoratet  
  har sendt oss forslag til T-skjorter  
  og informasjon om mulighet for å få dekket kr. 250.-  
  for å spise ute. 
  Vi har svart på e-posten og kommet med forslag til bilde. 
 
 
  

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Ikke fått tid til å se på dette. 
 
 
 

”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 

 
Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september. 
 
Vi har laget forslag til saksliste. 
Se vedlegg til dagens referat og på hjemmesiden. 
 
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd 

Intet nytt. 
 
 

Saker til SAR: 
  Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. 
   
  Salg av tomter på Emma Hjorth 
  Se på forsalg fra Sentralt brukerråd. 
 
  Frøydis har forslag om treningsgruppe med jenter. 
  Bruk anlegget på BIP.   

Tas opp på SAR. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://radgivningsgruppen.no/sar-saker-vi-jobber-med/
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  Annet:    
 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 
  Temaer fra Helsetilsynets veileder. 
  Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse - BPA. 
  Et annet forslag er Individuell plan - IP. 
 
 
 
 

SAKER    

 
 

07/18  Det gjelder livet – lettlest rapport 
  På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,  
  må vi fortsatt utsette denne saken. 

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.  

 

 

01/19  Veileder Helsedirektoratet 
  Begynt å snakke om livs-overganger.   

Vedtak: Vi fortsetter 10. september  
    

 

 Godkjenning av referat nummer 495 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 
 

EVENTUELT  
Ingen ting. 


