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Innledning 
Vi har det siste året holdt til på ”Ramma” på Emma Hjorth. 
Vi er fornøyde med lokalene  
og spiser lunsj sammen med Emma abeidssenter. 
 
Vi mangler fortsatt en raskere skriver, telefon-mulighet  

og en bedre kopimaskin. 
 
Vi har kortet ned noe på møtetiden. 
Møteleder kommer nå kl. 08.30 og møtet starter 09.30. 
Vi har lunsj fra 11.30 til 12.00. 

Møtet avsluttes kl. 14.30.  
 
Vi har saksliste og referat til alle møtene. 
Dagens referat og saksliste til neste møte  
er faste punkter på slutten av hvert møte.  

 
Det er mange som mottar våre referater på e-post.  

 

Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres 

konferanse i november. 
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1.   Møte-aktivitet og møte-deltagelse 
 Gruppen har hatt 4-5 medlemmer i perioden.   

Et medlem sluttet til sommeren  
og 3 nye medlemmer er på besøk. 
 
Medlemmer ved utgangen av 2007 er: 

Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Leif Kåre Fjelde, 
Jacob Sverdrup.  
 
Anne Marie Berg, Erik Songstad og Jannicke Faale  
besøker gruppen og tenker på om de vil bli medlemmer. 

 
Det er blitt avholdt 20 møter i 2007. 
Ingen fravær,  
bortsett fra et medlem som har vært sykemeldt i en periode. 

 

19. juni var det sommer-avslutning sammen med SAR.  
Vi inviterte alle våre samarbeids-partnere  
til fest med Grilling på Emma Kafe. 
 
18. desember var det jule-avslutning med julemat på Emma Cafe 

med gamle og nye medlemmer og tilretteleggere.  
 
 

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

 Leif Kåre var på konferanse  
i Grunden 23. til 25. februar. 

 Vi traff utviklingshemmede  

fra flere europeiske land. 
 Det ble etablert en allianse  

”People First Europa”. 
 (Sak 03/07) 
 

 
 

 Tema-Kveld med film mandag 19. mars i Løkkeåsveien 2. 
 Vi viste filmen ”It’s hard to be an rock and roller”  
 og etterpå snakket om hvilke drømmer vi har. 

 (Sak 04/07) 
 

 

Leif Kåre i samtale med nye venner. 
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 Konferanse om  
Aldring og uviklingshemming  
29. til 30. mai.  
på Holmenkollen Park Hotell. 

 

 John-Harald, Martin og Tove  
deltok sammen med      
tilrette-leggerne Lars Ole og Lars-Ove. 

 Vi viste filmene ”Er du åndssvag”  
 og ”Demensenheden på Trinvold”. 

 Etter filmen innledet RGB til diskusjon. 
 (Sak 06/07) 

  
 

 Sommeravslutning 19. juni med SAR og samarbeidspartnere. 

 Vi grillet på Emma Kafe. 
 Vi var rundt 40 deltagere. 
 Det var flere taler og god mat. 

 

 Forelesning på HIAK – Høgskolen i Akershus 18. september  

med John-Harald og Lars Ole 
  (Sak 12/07) 
 

 Hørings-konferanse i Oslo 24. september om   
 hvor vi 16 år etter reformen. 

  Leif Kåre og Lars-Ove tilstede. 
  (11/07) 
 

 Forelesning på HIAK 16. oktober med 
 Jacob, Tove og Lars Ole 

  (Sak 12/07) 
 

 Konferanse i Asker 8. november. 
 Det var ca. 75 deltagere. 

 Alle var med. 
 
 Tove fortalte om RGB sin historie 
 Jacob fortalte om hvordan møtene våre er 
 John-Harald fikk hele forsamlingen til å le. 

 Leif Kåre fortalt om hva som er god tilrettelegging. 
 

 

Martin forbereder seg til forelesning. 
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 Etter konferansen spiste vi pizza på Dolly Dimpel 
 Sammen med rådgivningsgruppen i Asker. 

 

 Strategi-seminar sammen med BBL, 24. og 25. november. 
 (Sak 09/07) 
 

 Forelesning på HIAK 14. desember. 
  Leif Kåre og Lars Ole. 

  (Sak 12/07) 
 

 Juleavslutning 18. desember. 
 Vi inviterte gamle medlemmer og tilretteleggere. 

   

 Samarbeidsmøte SAR  
 – Samarbeidsrådet for områdene bolig, arbeid og fritid/kultur 

 
 Det har blitt avholdt møte 24. april og 9. oktober 2007. 
 19. juni var det en felles sommeravslutning 

 
 Samarbeidet om omsorgs-meldingen for Bærum kommune. 
 Politikerne i Bærum lurer på hvordan kommunen skal være  
 for at innbyggerne med utviklingshemning skal trives. 
  

 Hva må det gjøres mer av,  
 hva må det gjøres mindre av  
 og hva må gjøres som man ikke gjør i dag?  
 

 Det har vært økende deltagelse fra ulike brukerråd det siste året. 
 
 

4.  Besøk 
Vi har hatt besøk på 5 av 20 møter.  

 
De besøkende var: 

 30. januar - 5 gjester fra Habiliteringstjenesten og 
brukerorganisasjoner i Møre- og Romsdal 

 13. februar - Hege Rysstad og Cecilie Dahl fra brukerrådet i 

Gjettumveien/SKytterdalen 

 27. februar - Kontaktperson i pleie- og omsorg  
 Sven Erik Tholander 

 10. april - 3 tilretteleggere fra Asker  
 som skal bidra til rådgivningsgruppe i Asker 

 25. september - Sølvi Linde fra SOR og BBL 
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5.  Økonomi 
Vi fikk tilskudd fra Bærum kommune på til sammen kr. 150.000.- 

Ca. 50.000.- til drift og 100.000.- til tilretteleggere. 
Overskuddet for 2006 er 11.990.-  
Se ellers regnskap for 2007 og budsjett for 2008. 

 
 

6.  Internett 
RGB har egen hjemmeside www.radgivningsgruppen.no.   
Et av medlemmene har sammen med en tilrettelegger  
ansvar for å arbeide med hjemmesiden. 
Det har ikke vært jobbet med hjemmesiden dette året. 

 
 
 

7.   Saker 
Her kommer en kort oversikt over de sakene  
som gruppen har jobbet med dette året.   
Gruppen har jobbet med 15 nye saker  
og fulgt opp 3 tidligere saker. 

 

Saker vi har arbeidet videre med fra tidligere år: 
 

01/06  HANDIKAPP-TOALETT 

Toalettet ved møte-rommet  
er ikke tilrettelagt for personer i rullestol. 

Vi har vært i kontakt med Geir Aasgaard om dette. 
Vi samarbeider med BKA-rådet om saken.   

 

 

06/06  Foredrag om RGB 

Referat foredrag på vernepleierhøgskolen 12. desember 2006. 
   

 

08/06  Årsrapport og regnskap 2006 

  Vi har skrevet ferdig og godkjent årsrapporten for 2006. 

 
 
 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Nye saker i 2007 
 
01/07  Møter hele dagen 

  Vi ble enige om å fortsette med heldags-møter. 
  Fra høsten kortet vi litt ned på møtetiden. 
 
 
02/07  Brukerundersøkelse i Løkkeåsveien 2 

  Vi så på spørsmålene i undersøkelsen. 
  Vi sendte våre innspill til avdeling for tjenesteutvikling  

og funksjonshemmedes råd. 
 
 

03/07  Konferanse med Grunden  

Leif Kåre var vår representant på konferansen. 
Vi har fått med oss en tilrettelegger fra UAU (Utviklingsprosjekt 
aldring og utviklingshemning). 

  På konferansen var det deltakere fra flere europeiske land.  

  Det var utfordrende med så mange språk. 
 
 
04/07  Temakveld våren 2007 

 Vi viste filmen ”It’s hard to be an rock and roller”  

  og etterpå snakket om hvilke drømmer vi har. 
  Det var 25 personer som så filmen  

og 15 personer som var med på diskusjonen etter på. 
 

 

05/07  Rådgivningsgruppe i Asker 

  Vi har sagt ja til å hjelpe til med å opprette gruppe i Asker. 
  Gruppen startet denne høsten  
  og hadde offisiell start 8. november. 
 

 
06/07  Nordisk konferanse om aldring  

  hos mennesker med utviklingshemning 

  Vi deltok med film-fremvisning og stand på konferansen. 
Vi så på mange filmer og bestemte oss for å vise klipp fra den 

danske dokumentaren om ”Strandvænget”  
og en film om ”Demensenheden på  Trinvold” 
Vi samarbeidet med UAU (Utviklingsprosjekt aldring  

  og utviklingshemning). 
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07/07  Vedtekter 

  Vi har begynt å jobbe med egne vedtekter 
  og har sett på vedtekter fra andre. 

  Denne saken fortsetter i 2008. 
 
 
08/07  Melding om tilbud til mennesker med utviklingshemning  

  i Bærum kommune 

  Vi har sett på en fakta-rapport som er grunnlaget for meldingen. 
  Denne saken fortsetter i 2008. 
 
 
09/07  Samarbeid med BBL 

  Vi har hatt møter og seminar  
sammen med BBL. 

  BBL står for BroBygger-Ligaen. 
  BBL er en  

frivillig interesse organisasjon,  

  som ble startet våren 2007. 
 
 
0/07  Regional konferanse 2007  

  – Selvbestemmelse og brukermedvirkning 

  Konferansen ble avlyst.   
  Ny konferanse i 2008 (se sak 01/08). 
 
 
11/07  ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” 

  Deltatt på Høringskonferanse om 16 år etter reformen 
  og snakket om rapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” 
 
 
12/07  Foredrag for vernepleierstudenter 

  I løpet av høsten har vi holdt 3 foredrag  
  for studenter på vernepleierhøgskolen i Akershus.  
 
 
13/07  Forelesning for ungdomsskoleelever i Bærum 

  Vi har blitt forespurt av Sven Erik Tholander  
  om å forlese for elever på ungdomsskoler. 
  Meningen med forelesningen er å skape interesse for  
  arbeid med mennesker med utviklingshemning.  

  Vi ønsker å samarbeid med arbeidssentrene om denne saken. 
  Saken er utsatt til 2008 etter ønske fra arbeidssentrene. 

 

Gjengen samlet på seminar. 
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14/07  Årsrapport 2007 

  Rapporten beskriver vårt arbeid i 2007. 

 
 
15/07  Politiker-stafett 2008 

Besøk av politikere fra de forskjellige partiene i Bærum. 
Alle politikerne er medlemmer av formannskapet.  

 
 
 
 

 

Vi fikk gode tilbakemeldinger og en gave på slutten. 
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8. Oppfølging av samarbeids-avtale 
7. juni 2005  ble det underskrevet en samarbeids-avtale  
med Bærum kommune.  
I avtalen er kommunens representanter kalt enhetsledere. 
Vi kaller de kontaktpersoner for arbeid, fritid og hjem. 

 

 

 

1. RGB skal gi råd til enhets-lederne for arbeid, fritid og hjem.   

RGB er et råd i tillegg til enhetenes egne bruker-medvirknings-

råd og styrer. 
 

RGB må komme inn i den enkelte sak på et tidlig tidspunkt.   
Vi har møter hver 14. dag og trenger god tid til saks-behandling. 
Vi ønsker å delta i arbeidet med handlingsprogrammet  
for perioden 2009 til 2012.   

Det har ikke vært noe møte med kontakt-personene denne våren. 
 
Vi har nå et tett samarbeid med andre brukerråd i kommunen. 
Samarbeidet er organisert i SAR (se eget punkt). 
 

Vi får referat fra det sentrale brukerrådet for Pleie- og omsorg  
og ønsker at de skal lese våre referater.   
Samarbeid med det sentrale brukerrådet  
må utvikles videre i løpet av 2008. 
 

 
 

2. RGB har ansvaret for kontakten med andre grupper og råd  

for utviklings-hemmede i Norge og Norden. 

 

Vi har deltatt på en konferanse i Grunden med deltakere fra  
Norge, Nederland, Skottland, England, Tyskland og Italia. 
 
Det skal startes en rådgivningsgruppe i Asker  
og vi har hatt besøk av 5 ansatte fra Asker  

som ville lære mer om hvordan vi jobber  
og hvilke saker vi jobber med. 
Samarbeidet med Asker-gruppen fortsetter i 2008. 
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3. RGB kan arrangere konferanser, tema-kvelder og tema-helger 

for utviklings-hemmede, ansatte og andre interesserte. 

 
Vi har arrangert en tema-kveld med film. 
 
Det var meningen vi skulle bidra på en SOR-konferanse  
i november, men denne ble avlyst. 

 
 

4. RGB kan lage brosjyrer lett-lest for kommunen. 

Vi har ikke fått nye oppdrag dette året.  
Vi har kommet med bidrag til 5 hefter  

for utviklingshemming og aldring   
 
 

5. Bærum kommune dekker RGBs drifts-kostnader  

etter avtale og godkjent budsjett. 

Eget regnskap for 2007 og budsjett for 2008. 
 

 
  

6. Enhets-lederne: 

Samtlige referater fra våre møter er sendt kontaktpersonene. 
Kontaktpersonene inviteres spesielt til sommer- og juleavslutninger. 

  
 

7. RGB skal lage ½-års rapporter. 

Det har ikke blitt skrevet noen ½ -års rapport dette året. 
 
 

8. Tilrette-leggerne skal i 2005 utrede og fremme forslag om  

alternativ organisatorisk tilknytning til: 

 NFU eller lignende.  

 eventuelt se på alternative kommunale tilknytnings-former. 
 

Vi følger med på hvordan Asker-gruppen organiseres.  
 

 
9. Tilrette-leggerne har ansvaret for  

at det søkes om prosjekt-midler.   

Det er ikke søkt om annen støtte for 2007. 
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 9. Planer for 2008 
 

Lage en ny og bedre hjemmeside.   
Det er flere som ønsker å vite mer om vårt arbeid  
og det er derfor viktig å ha gode hjemmesider. 

 
 Fortsette å jobbe med vedtekter for RGB. 

  
 
 
 
 

 
 

 John-Harald Wangen    Tove Kjevik 
 Medlem       Medlem 
 

 

 

 

 

 

 

 Leif Kåre Fjelde     Jacob Sverdrup 
 Medlem       Medlem 
 

 

 

 

 

 

 

 Erik Songstad 
 Medlem 

 

 

 

Bærum, 26. februar 2008 
 


