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Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.146  

 

Referat fra 15. mai 2001 
Tilstede:  Jon Erling Hagen, Anne Balstad, Tove Kjevik og  

John-Harald Wangen,  
 Meldt forfall: Harald Kjeldsberg og Bente Nygård 
 Møte-leder: Jon Erling Hagen 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen 
 Vedlegg:  1/146   Utdrag av referat fra sektor-utvalg BIOM  

og Formannskapet 
 Faste punkter: 
  

  Godkjenning av referat nummer 145. 
  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter   

  Arbeids-gruppen Fremtiden inviterte til  
Ide-møte i klubben 7. Mai. 2001. 
Temaet for møtet var  
”Kan utviklingshemmede være med på 
å bestemme over egen fritid. 

  Fru Hagen tok opp økonomien til RGB,  
hun spurte om det var tilfelle at det ble kroken på døra for RGB. 
Tilretteleggerne måtte bekrefte at det kun var  
midler til drift frem til sommeren  

  Steffensen ville vite om hvorfor det ikke  
var i orden med økonomien til RGB. 
Hun lovet å ta tak i saken og ordne opp. 
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 Avis-utklipp 

Ingen avis-utklipp     
 
 

 Beskjeder og informasjon   

  Anne stilte opp for RGB på Dugnaden i Løkkeåsveien. 
  Hun var med og vasket bord. 
 
  Sommer-avslutning 12. Juni 2001.  
  Skal vi ha sommer-avslutning sammen med  

Fredags-styret og Arbeids-gruppen Fremtiden ?  
Anne sjekker med Fredags-styret på først-kommende fredag. 
Lars Ole sjekker med Fremtiden på onsdag 30. Mai.  
Forslag om å dra og grille på Solknatten. 

 
 

 Brev til gruppen 
  Samfunn for alle nr. 2 - 2001.    

Anne låner det til neste gang.  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 

  Tilrett-leggerne har hatt kontakt med Geir Aasgaard 
  om den økonomiske støtten til RGB.   
 
 

 Internett 
Vi sjekket referatene fra Sektor-utvalg BIOM  
og Formannskapet. 

 

 @ E-post 

Ingen andre e-poster, bare reklame. 
 
 

 SAKER  
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 08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALG 

Vi venter fortsatt på svar på brevet vi sendte 30. Mars 2001. 
 
Vi har fått vite at vi har fått penger ut året – HURRA. 
De har også sagt at de støtter oss videre. 

 
   Tove kan ikke finne vedtaket sitt. 
   Hun sjekker med foreldrene sine om de vet hvor det er. 
 
   John-Harald har glemt å finne frem sitt vedtak. 
  
 Vedtak: Tove, Bente og John-Harald finner frem  

sine egne vedtak til neste møte. 
Harald tar med tiltaks-planen på neste møte. 

 
 
 

02/01 FILM OM RGBs ARBEID 
Hvorfor skal vi lage film? 
Hele Norge skal se filmen. 
Filmen skal handle om RGBs arbeid. 
Ikke bare filme gruppen,  
men også fra KLUBBEN. 

- Filme huset. 
- Historie 

Vise arbeide med saker vi har holdt på med. 
 
De kan starte egen gruppe andre steder. 
Hjelpe andre utviklingshemmede. 
 
Nevn en ting som er viktig å fortelle  
til noen som skal starte sin egen rådgivningsgruppe. 
 
Tove  – tilgjengelighet for alle, for eksempel tydelige skilter 
Anne  – samarbeids-partnere 
John-Harald – Har saksliste og referat for å holde orden 
Jon Erling – Fortelle politikere om saker dere er opptatt av  

og få det ut. 
 
Tilretteleggerne har sendt en søknad til universitetet i Oslo. 
For å søke om penger til å redigere filmen. 
 

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 
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03/01 VERDENS-KONGRESS I AUSTRALIA 2002 
Jon Erling tror det koster mellom 10.000 og 20.000,  
pluss lommepenger. 
 
Vi må finne ut hvor mye det koster å reise. 
 
Jon Erling, John-Harald og Anne har lyst til å være med. 
Tove skal tenke mer på saken. 
 
Vi synes det er greit at andre også blir med,  
men da må de skaffe penger selv. 
 

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
  
 
 

05/01 STORTINGS-VALG 2001 
Asker–gruppen har ikke tenkt å gjøre noe i år i følge Henning. 
 
Vi har tidligere år sjekket tilgjengeligheten i valg-lokalene. 
 
Vi sender et brev til NRK, TV2, ABTV og Budstikka  
og spør om de vil være med oss  
å besøke valg-bodene på Karl Johan  
hvor vi skal spørre om lett-lest valg-program. 
 

Vedtak: Fortsette saken på neste møte. 
 
 

 EVENTUELT 
 Skal vi reise til Danmark  

og besøke ULF – Utviklingshemmedes Lands-forbund? 
 

 

Vedlegg 1/146 

 
Referat fra møte i Sektorutvalg BIOM 8. Mai 2001 

o SAK 21/01 SPØRSMÅL FRA ANETTE JOHANSEN VEDR. VIDERE 

DRIFT AV RÅDGIVINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 
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Kommunaldirektøren informerte om gruppens driftsproblemer. Gruppen støttes 

med 100.000 kr. i året, fordelt slik: Biom 60.000 og Levekår 40.000. Gruppen 

har ikke fått sin andel av Levekår i år. Den har også et merbehov på 30.000 kr.  

 

Leder fremmet følgende forslag: 
Sektorutvalget gir leder og kommunaldirektør fullmakt til å rydde opp i de 

økonomiske forhold samt å finne dekning for merbehovet på 30.000 kroner 

innenfor rammen.  

 

Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Sektorutvalgets vedtak: 
Sektorutvalget gir leder og kommunaldirektør fullmakt til å rydde opp i de 

økonomiske forhold samt å finne dekning for merbehovet på 30.000 kroner 

innenfor rammen.  

 

 

Fra møte i Formannskapet 9. Mai 2001 

EVENTUELT 

Spørsmål: 

• Fra Anne-Gerd Steffensen (F) ad Løkkeåsveien 2, ”Klubben”. 

Viste til vedtak i handlingsprogrammet. Har hørt at rådgivningsgruppen skulle legges 

ned nå i juni. Får bevilgninger fra BIOM, men ikke fra LEVE. 

 

Benthe Runden besvarte spørsmålet, og viste til spørsmål fremmet i Sektorutvalg 

bistand og omsorg i går (8. mai). Kommunaldirektør BIOM fikk fullmakt til å ordne 

opp i dette. BIOM dekker opp mangelen (kr 30.000). Er tatt hånd om i dag.  

 


