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R G
Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.152  

 

Referat fra 9. oktober 2001 
Tilstede:  Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald Wangen, 

og Tove Kjevik 
 Meldt forfall: Harald Kjeldsberg  og Anne Balstad  

Møte-leder: Bente Nygård 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 19.00 
 Besøk:  Bente Larsen fra Service-kontoret  

og medlemmer i Arbeids-gruppen Framtida 
Vedlegg:  1.  Referat fra møte med Bente Larsen  

2.  Referat fra møte med Framtida 
3.  Brev til Rådmannen 

 
 
 Faste punkter: 

  

  Godkjenning av referat nummer 151. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

  Referat fra andre møter   

Ingen møter siden sist. 
 

 Avis-utklipp 

Ingen avis-utklipp. 
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   Beskjeder og informasjon   

Filmen på Tema-kvelden blir ”Gjøke-redet”  
  Jon Erling snakker med de i sin nye bolig 

og inviterer de til Tema-kvelden. 
 
  Bente inviterer Jørn og Sigrun. 
 
  Tove inviterer Jostein, Erik og Gry. 
 
 
 

 Brev til gruppen 
Nytt nummer av ”Samfunn for alle – nr. 5. 2001.  
 

 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 

  Ingen kontakt siden sist.   
  Kanskje vi skulle hatt en samarbeids-partner på Service-kontoret. 
 
 
 

 Internett 

Ikke brukt nettet i dag.   
 
 
 

 @ E-post 

Ingen E-post. 
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 SAKER  

 
 

02/01 FILM OM RGB`S ARBEID 

   Det ble filmet på møtet. 
 

Vedtak: Vi ser på opptaket på neste møte. 
 
 
 

07/01 DANMARKS-TUR HØSTEN 2001 
   Gitte i Danmark gleder seg til å se oss. 
   Lars Ove har laget et forslag til brev  
   Som skal sendes til Bærum arbeids-senter  
   og til Hauger verksted AS. 
 
   Alle synes brevet hørtes greit ut. 
 
   Bente er usikker på om hun kan være med  

på grunn av et annet arrangement. 
 

Vedtak: Lars Ove sender brevet. 
 
 
 

08/01 BOLIG-PLANLEGGING  
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 
 

 Vedtak: Vi avventer saken. 
 
 
 

 09/01 ENKELT-VEDTAK 

Se eget referat fra besøket med Bente Larsen 
(se vedlegg 1/152).    
 

Vedtak: Vi tenker på om vi skal gjøre noe 
med det at mange må reise hjem tidlig fra KLUBBEN. 
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10/01 KURS-DELTAGELSE 

    
Vedtak: Vi utsetter saken til neste møte. 

 
 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

   Se eget referat fra besøket med arbeids-gruppa Framtia. 
   (vedlegg 2/152). 
 

Vedtak: Vi skriver et følge-brev på neste møte. 
 
 
 
 

 EVENTUELT 
 Vi sendte et brev til Rådmannen 

med kopi til Geir Aasgaard (se vedlegg 3/152). 
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Vedlegg nr. 1/152 
 

RGB MØTE  9. OKTOBER 2001 
 
TEMA: MEDBESTEMMELSE  - VEDTAK  –  BESTILLING  -  

SERVICE-KONTORET 
 
Vi hadde besøk av Bente Larsen fra Service-kontoret. 
Bente Larsen jobber på service-kontoret på Rykkinn. 
Bente lager enkelt-vedtak om miljøarbeidertjenester.  
 
I Bærum Kommune,  
er det to konsulenter som lager dette. 
 
Enkelt-vedtak er en bestilling.  
I bestillingen står det hva dere skal få hjelp til. 
 
Service-kontoret lager også vedtak om 
hjemme-sykepleie og hjemme-hjelp. 
 
Når service-kontoret skal lage et vedtak, 
snakker konsulent på service-kontoret med: 
den som skal ha hjelpen. 
eller med noen som kjenner den som skal ha hjelpen 
eller både den som skal ha hjelpen  
og noen som kjenner den som skal ha hjelpen. 
 
Den som skal ha hjelpen bestemmer hvem  
service-kontoret skal snakke med. 
 
Alle i i RGB ville være med på møtene om sine vedtak.  
 
Noen har vært med før,  
noen har ikke vært med før. 
 
Service-kontoret prøver å bli flinkere til å spørre brukerne selv, 
om hva de trenger hjelp til. 
 
På vedtaket skal det stå, 
hvem som har svart på spørsmål om behov for hjelp. 
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Det er dere som bestemmer  
Om hjelpeverge eller foreldre skal være med.  
 
Vil dere ikke ha dem med, 
får de ikke være med. 
 
Vedtaket sendes til bruker og hjelpeverge. 
Er hjelpeverge ikke med på å fatte vedtak  
og \ eller bare er hjelpeverge for økonomi,  
får hjelpeverge ikke vedtaket. 
 
Får du for mye eller for lite hjelp? 
 
Stemmer ikke hjelpen med vedtaket? 
 
Snakk først med primær-kontakt eller faglig koordinator. 
Hjelper ikke dette, så klag til service-kontoret. 
  
Med vedtaket skal det følge en tiltaks-plan. 
Tiltaks-planen skal lages i samarbeid med deg. 
I tiltaksplanen skal det stå hvordan du skal få hjelp. 
 
Med vedtaket skal det også følge en uke-plan 
Uke-planen skal lages i samarbeide med deg. 
I uke-planen skal det stå når du skal få hjelp. 
  
Vedtak om miljøarbeider-tjeneste varer vanligvis i ett år. 
Etter ett år skal vedtaket gås igjennom på nytt. 
 
Hvis du ikke forstår hva som står i vedtaket,  
kan du snakke med primær-kontakt eller hjelpe-verge. 
 
Kan ikke de forklare,  
kan du snakke med service-kontoret. 
 
Noen medlemmer må forlate klubben klokken 20.00. 
Personalet sier de må gå for å ha vakt-skifte.  
 
Står det i vedtaket at medlemmet skal ha følge til klubben, 
er det ikke riktig at medlemmet,  
må gå klokken 20.00 mot sin vilje. 
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Hvordan hjelpe medlemmer til å få være lengre på klubben?  
Kan RGB gjøre noe her?  
Kan RGB sette en stopper for dette?  
kan RGB se på vedtak for å følge opp dette?  
 
Jon Erling sier at utviklingshemmede må komme seg ut  
og treffe andre mennesker,  
”Ikke sitte i boligen og lage jule-kort”.  
Tove, Bente og John-Harald er helt enig i dette. 
 
Referatet er lest og godkjent av Bente Larsen tirsdag 23.10.01 
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Vedlegg nr. 2/152 
 

Referat fra møte 9. oktober 2001 
 

Kl. 17.00 til 19.00 
 
Tilstede:   Marius, Erik, Astrid, Anita, John-Harald, Lars Ove,  
  Bente, Pim, Wenche, Stein, Lars Ole og Jon Erling 
 
Framtida fikk et lite brev fra RGB etter siste møte. 
Det var hyggelig synes de. 
Vi valgte å kalle dette møte en liten høring. 
 
Framtia vil gjerne ha noe skriftlig fra RGB, 
Som kan følge saken. 
 
De ønsker at vi sier noe om 
hva vi tenker om inn-spillet. 
Dette må være klart innen 12. oktober. 
Klarer vi dette? 
 
Det er ikke noe møte før 12. oktober, 
derfor får vi ikke tid til å ta det opp på et møte.  
 
Hvis tilretteleggerne får tillatelse fra medlemmene, 
kan det som blir sagt i dag, 
ren-skrives av tilretteleggerne innen fristen.  
 
På side 4 i innspillet, 
forteller vi hva som er viktig for oss. 

• Vi vil være primære leie-takere. 

• Vi vil ha et drifts-styre. 

• Det må være faste budsjetter. 

• Arbeids-plasser for utviklingshemmede. 

• Ha et trygt møte-sted. 

• Rett til å uttale oss. 
 
Det kom noen kommentarer til det  
som står på side 6. 
 
Alle i RGB mente at Framtida hadde gjort en kjempe-jobb 
og at de stiller seg bak det som er skrevet. 
Astrid avsluttet med et dikt som står på siste side. 
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                                                                                                                    Vedlegg nr. 2/152 
 
 

R G 
Bærum 

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

E-post: rgb@c2i.net 

 
 

         Tirsdag 9. oktober 2001 

Til:  Rådmann Elisabeth Enger 

Bærum kommune 

 

Kopi:  Geir Aasgaard kontaktperson i ”BIOM” 

 
Takk for at vi i rådgivningsgruppa er blitt tatt på alvor i 2001.  

Vi har fått den økonomiske støtten vi trenger  

og vi har hatt god kontakt med administrasjonen. 

 

Når det gjelder fremtiden ønsker vi en snarlig avklaring av 

A. Økonomien: I år 2001 fikk vi kr. 130 000,- i støtte.  

Kan vi regne med et tilsvarende beløp for år 2001? 

 

B. Tilknytning til kommunen:  
Vi har hatt god kontakt med administrasjonen i kommunen, spesielt med 

ledelsen i BIOM,  

hvor Geir Aasgaard som har vært vår kontaktperson.  

Hvordan tenker rådmannen  

at tilknytningen skal være i fremtiden  

på kort og lang sikt? 

 

Vi viser for øvrig til brev datert 20.03.01 
 

Med hilsen RGB 

 

____________________________              ____________________________             

                   Jon Erling Hagen      John-Harald Wangen 

 

 

___________________________                  __________________________             

                   Tove Kjevik          Bente Nygård  

 


