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         Vedlegg 1/497 til RGB-møte 8.10.2019 
 
 
 
 
 
 

  
 

Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid 

 
Tirsdag 24. september 2019 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Merete 
Referent:  Lars Ole 
Vedlegg: Oversikt over forslag til bruk av penger  
  etter salg av tomter på Emma Hjorth 
Besøk:   Helen Røstad-Tollefsen 
Tilstede:  14 brukere (B), 4 tilretteleggere (T) 

 
Er her for første gang:  
Ingen 
 

Diverse:   Ingen ting. 
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Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
 
 
  1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk 
  Ikke tilstede – beskjed gitt. 
 
 
  2. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L. og Mathilde (B) – (T) 
  Har ikke hatt møte siden sist. 
  Tjenesteleder har ikke innkalt til møte. 
      
 
  3. Per Skreddersvei -  (B)  (T) 
  Ikke tilstede – ingen beskjed gitt. 
 
 
  4. Husmøte Belsetveien boliger –  (B) og  (T) 
  Ikke tilstede – ingen beskjed gitt. 
 
 
  5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) –  Aurelia (T). 
  Ledig stilling på Emma Kafe. 
  Rune har sagt han kan stille til REGA-rådet.  
 
 
  6. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei 
  - Geir  (B) - Jan (T) 

Har hatt en fin sommer. 
Tjeneste-leder er med på møtene. 
Husk å sende referat fra husmøtene til brukerrådet. 

  Alle skal stemme over om de vil ha Halloween-fest eller julebord. 
   
  Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap) 
  – Geir finner mer ut av dette til neste møte i SAR.  
 
 

7. Husmøte Åsbråtan 71  
– John-Harald, Torstein og Aleksander (B) - Arild (T) 
Har flyttet møte for å få bedre tid. 
Tilrettelegger skal finne frem lettlest informasjon om BPA og IP 
til neste møte 3. oktober. 
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  8. BA–rådet – Martin T (B) - (T) 

Har snakket tilgjengelighet på Rud. 
Eiendom er satt på saken. 
Forslag til felles julebord. 
Snakket om arbeidstaker-undersøkelse.  

 
 
  9. Fredag-styret – (B)  0 (T) 
  Ikke tilstede. 
 
 
  10. REGA-rådet – Ingebjørg (B)  0 (T) 
  Skal hjelpe til på julebordet på Emma kafe. 
 
 
  12. RGB - Gro, Merete, Erik, Cora, Frøydis og Tove (B)  
  - Lars Ole (T)  
 

Siden siste møte i mai så har vi jobbet med: 
 
- Nordisk samarbeide og paraply-organisasjon 

 Det har vært et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.   
 Island, Norge - Martin, Marlene og Frøydis, Finland,  

Færøyene, Sverige og Danmark. 3 personer fra hvert land. 
 
Vi var sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august. 
Vi snakket om å lage en konferanse i Norge neste år 
med tema FN-konvensjonen. 
 
Skal vi lage en paraply-organisasjon  
hvor de som vil fra Norge kan melde seg inn?  

 
 
 - Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet» 
   
 

- Besøk av tilretteleggere de to siste timene av møtet  
  20. august og 10. september 

  
 

- Jobbet med det siste forslaget til hva pengene  
fra salg av tomter på Emma Hjorth skal brukes til. 
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Jobbet i fokusgruppe med spørsmålene fra Helsedirektoratet  
om temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,  
selvbestemmelse og brukermedvirkning, kropp og seksualitet, 
personlig assistanse. 
 
De to neste temaene er vold og overgrep  

 
 

I forbindelse med feiringen av at RGB har blitt 25 år 
hadde vi stand på Vivil-lekene lørdag 25. mai. 
Mange syntes det var moro å høre om vårt arbeid.    
   
 
Vi hadde også stand på Morodals-festivalen lørdag 15. juni. 
Et spennende arrangement å være med på.   
Vi fikk delt ut over 200 brosjyrer og byttet på å stå på standen.  
Vi var også med på biltur og båttur. 
Burde kanskje være en fast tur for flere i Bærum kommune?.  

 
 

Utvidet sommer-avslutning 4. juni med spesielt inviterte gjester.
 Kjempe hyggelig og som alltid fint vær.   

Har fått laget t-skjorte til alle medlemmene og roll-up. 
 
 

Vi jobber også med  

• Velferds-teknologi og frivillighet  

• Få flere medlemmer i gruppa 
 

 
 
 

Pause kl. 13.18 til 13.35 
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Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd 

 
  Vi gikk igjennom side 9 - «Referent» 
   
  Forslag om bruke TV eller projektor til å vise referatet  
  mens det skrives.   
    
  På denne måten kan alle følge med på  
  og se at det de sier blir skrevet riktig.. 
 
 
 
  side 10 - «Møteplager» 

 
Brukerråd Åsbråtan 
Gi personen en sjanse eller advarsel. 

 Hvis ikke dette blir fulgt, 
  må personen forlate møtet eller gruppen. 
 
 
 
  og side 11 - «Ansvar» 
 
  Brukerråd Emma Hjorth  
  Enig i det som står det. 
 

Viktig å lese referat fra forrige møte  
slik at du blir minnet på det som skjedde på møtet 
og hvis du ikke var på møtet, 
kan du få vite hva de andre snakket om. 
 
Se på sakslisten til møtet. 

  Gjøre klart de saken du har ansvaret for. 
 
Vedtak: Neste møte tar vi side 12 Avbud 
  og 13 Hva kan man bruke et brukerråd til?. 
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Sak 3: SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter  
  på området Emma Hjorth  

   
  På møte i Sentralt-brukerråd 26. august ble det bestemt at 
  disse forslagene får penger : 
  
  Skulptur og hage  kr. 100 000 
  Treningsrom  kr.     600 000 

Solknatten   kr.  2  000 000 
Badevakt fredag  kr.     300 000 

   
  Utredes – jobbes mere med: 
   Musikk-aften og aktivitetshus 
   
  Saken skal opp til politisk behandling. 
 
 
 
  Utsettes og kostnad-berergnes (hvor mye koster det?): 
  Løype på Emma 

Utescene på Emma Hjorth 
Utvide garderobe Friskhuset  

   
  Hvordan resten av pengene skal brukes  

skal bestemme i samarbeid med brukerrådene og SAR.   
   
  Kom gjerne med forslag fremover. 
 
Vedtak: Vi venter på politikernes vedtak 
 
 
 
 
 

Sak 4: SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune 

  Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september. 
 
Møtet har ikke vært ennå,  
så vi må vente på svar. 

 
Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november. 
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Sak 5: SAR 01/19 Godt for meg 

Heien som er ernæringsfysiologen  
fortalte om et prosjekt hun holder på med. 
 
Prosjektet handler om kosthold for bedre helse  
for mennesker med utviklingshemming  
i omsorgsboliger  
og kosthold-kurset: «Godt for meg». 

Hvis du vil være med og lære om god mat  
som også er godt for kroppen og smake på nye ting 
må du si fra til de ansatte i boligen din om det. 

For å melde deg på (se vedlegg under SAR) 
må du skrive navnet ditt på arket som ligger vedlagt  
og be ansatte i boligen om å kontakte meg. 

Når du har gjort det  
kommer jeg hjem til deg,  
snakker med deg og gjør noen undersøkelser av deg. 

Hvis ting er ok inviteres du med i studien  
og kostholdkurset som starter på nyåret. 

Jeg håper du vil bli med  
og gleder seg til å bli bedre kjent med deg! 

Gå inn på RGBs hjemmeside under fanen SAR 
for å finne egne vedlegg til denne saken. 

 
 

Eventuelt 

 Neste møte er 19. november 2019. 
 Ingebjørg har lyst til å bli med på Fiktiv Rettsak i Oslo 
 
 Temakveld om IP og BPA 
 Det var ikke så mange som kjente tiL hva disse ordene betyr. 
 Noen kjenner noen som har BPA. 
 Fortsetter på neste møte som egen sak. 
 
 BA-rådet har tenkt å besøke Emma MeDLiv 
 Fikk ikke tid til å bruke Mentimeter – vi prøver det neste gang. 


