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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.162  

 

Referat fra 19. Mars 2002 
Tilstede:  Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove Kjevik, 

Bente Nygård og Anne Balstad  
 Meldt forfall: Ingen 

Møte-leder: John-Harald Wangen 
 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Geir Aasgaard 

Vedlegg:  01/162   Bentes innlegg på hus-bruker-møte 
   02/162   Referat fra Sektor-utvalg Levekår  

     om Løkkeåsveien 2   
 
 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 161. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

  Bente var på hus-bruker-møte i Løkkeåsveien 2 
som representant fra RGB. (se vedlegg 01/162) 
Det ble snakket om å lage et hus-råd 
som skal bestå av representanter fra de frivillige gruppene. 
Rådet skal møtes et par ganger i året  
De frivillige gruppene skal gi gjenytelse til primær-leietakerne. 
Det er de utviklingshemmede  
som er primær-leietakere i Løkkeåsveien 2. 
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Jon Erling har vært på hus-møte der han bor. 
Det er møte hver 14. dag 
og da er det viktig at alle er tilstede. 

 
  Noen av oss var på møte i sektor-utvalg Levekår  

tirsdag  26. februar 2002 (se vedlegg 02/162). 
Der tok de opp saken om mål, intern organisering  
og økonomiske rammevilkår for Løkkeåsveien 2. 
 

 
 

 Avis-utklipp 

  Tove hadde med utklipp fra Budstikka 9. mars 2002. 
  Ut-klippet handler om tilrettelagt Pioner-tilbud i biblioteket. 
  Vi vet ikke hva pioner betyr. 

Tove spør Ellen Kirkaas. 
   
 
 

   Beskjeder og informasjon   

  Anne og Tove kommer ikke på neste møte.   
  
 

 Brev til gruppen 
Samfunn for alle nr. 1 2002. 

  Bente ser på det til neste møte. 
   

  Kontakt med samarbeids-partnere 

Vi har Geir på besøk i  dag. 
Vi kan ta opp ting gruppen lurer på med Geir. 
Vi kan sende han spørsmål  
eller ta det opp på de møtene han kommer på. 
Vi kan be om informasjon,  
personer vi ønsker å få snakket med. 
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 Internett 
Ikke brukt nettet i dag.   

 

 @ E-post 

Post fra Anja med spørsmål om  
hun kan få komme på neste møte 
og stille oss noen spørsmål om medbestemmelse.  

  Hun foreslår at Wenche også blir med. 
Vi er enige i dette. 

 
 
 
 

 SAKER  

  

  
02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002 

 
RGB forteller fra studie-turen til Danmark 
Jon Erling synes det var en grei dag. 

   Lite folk som kom. 
   Kanskje søndagen er en bedre dag enn lørdag? 

Vi starter tidligere på dagen, 
Slik at vi ikke holder på under over-lapping i boligen. 

    
Elling 

   Flytter det til søndag 21. april kl. 11.00 til 14.00. 
Vi inviterer spesielt  
utviklingshemmede med sine hoved-kontakter. 

   Alle er velkommen. 
   Fortsetter planleggingen på neste møte. 
 

Vedtak: Vi prøver med neste tema-dag på en søndag. 
   

 
 
 

05/02 NORDISK SAMARBEID 

Våre venner i ULF ønsker å komme på besøk. 
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Vi skriver et brev og spør når de vil komme. 
Vi må også spørre om hvor lenge de vil være her. 
 
Jon Erling vil invitere de  
til å se på arbeids-plasser, fritids-tilbud og boliger. 

 
   John-Harald ønsker at de skal holde et kurs for oss. 
   Hva kan de holde kurs om? 
 
   Spørre de hva de har lyst til å se på. 
 

Vedtak: Bente skriver et forslag til brev. 
 
 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 
   Arbeidsgruppen Framtida  
   har møter på onsdager fra kl. 16.00 til 19.00. 
   De skal ha møte 10. april og 17. april. 
   Vi er velkommen til å komme på møtene. 

 
   Vi ønsker at Geir kan være en kontakt-person 

mellom RGB og NILK. 
 

Det skal være et samarbeids-møte med NILK 
onsdag 24. april kl. 17.00 til 19.00 

   Der skal vi diskutere et første forslag. 
    
 

Vedtak:  Vi må snakke med Framtida om  
hva vi mener om forslaget. 
 
Vi er ikke helt sikre på  
hvordan det er best å gjøre det. 

 
  

EVENTUELT Ingen saker. 
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Vedlegg 01/162 
 

Jeg heter Bente Nygård og er medlem i RGB  

som står for Rådgivningsgruppa for utviklingshemmede i Bærum kommune. 

 

Gruppen ble startet i 1993 og har for tiden 6 medlemmer. 

 

Vi har møter her i Løkkeåsveien  

hver 14 dag på tirsdager 

Fra 14 til 17. 

Møteleder kommer en time før. 

 

I møtene våre tar vi opp forskjellige saker. 

 

*   Permisjon med lønn for å gå på møter 

 

*   Rettigheter i forbindelse med våre egne vedtak om hjelp 

 

* Tilgjengelighet, for eksempel på bussterminalen i Sandvika,  

bruk av skilter og symboler er hjelpemidler for oss 

 

* Lett lest,  

dokumenter er ofte skrevet med vanskelige ord 

 

Vi reiser også noen ganger ut av landet 

For å se hvordan utviklingshemmede har det i andre land. 

 

I fjor høst var vi i Danmark. 

Der traff vi medlemmer i ULF 

ULF betyr utviklingshemmedes landsforbund. 

 

Vi så på boliger, 

Arbeidsplasser 

Og fritidstilbud. 

 

For 4 år siden, da var ikke jeg medlem, 

Var RGB i Nederland 

På Verdens kongress 

Og møtte 250 utviklingshemmede fra hele verden. 

 

 

Vi har også på møter andre dager enn tirsdag. 

Den siste måneden var vi på møte i sektorutvalget Levekår 

Og i rådet for funksjonshemmede. 

 

Vi arrangerer også temahelger og temakvelder 

Noen ganger sammen med Løkkeåsveien 2. 

 

I år har vi hatt en tema-helg, 

Hvor vi snakket om ”Sammen er vi sterke” 

Om hvordan vi utviklingshemmede kan jobbe sammen  

for å oppnå våre rettigheter. 

 

På tema-kvelden fortalte vi fra studie-turen til Danmark. 

 

Er det noen spørsmål.    (Se rundt meg)    (Vente litt)      Takk for meg. 
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Vedlegg 02/162 

 

PROTOKOLL fra møte i sektorutvalg LEVEKÅR. 

Tirsdag 26 februar 2002 kl. 19:00 

 

Utvalgsleder: Torill H. Heggen 

Følgende medlemmer møtte: 

Jens Petter Grenersen, Aud Hvammen Lunde, Ninja Sanner, Bjarne Olander, Kristen Damsgaard, Torbjørn 

Espelien, Grethe Omholt-Jensen, Nils Inge Nilsen, Stig Jenssen, Brit P. Lyngner. 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Erik Odd Espelien møtte for Hårek Elvenes 

Kari Eie Moshuus møtte for Liv Skrede 

Jan Olsen møtte for Bjørn Erik Mathisen 

Ingen vara for Liv Jøssang Endresen 

Antall representanter: 14 

Utvalgssekretær: Bjørg Alver 

Fra administrasjonen møtte: 

Seksjonssjefene Einar Kindberg og Øyvind Wee 

For rådmannen møtte: seksjonssjef Ellef Ruud 

 

SAKSLISTE: 
  

SAK 06/02 FRITIDSTILBUD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
Rådmannen forslag til vedtak: 
Sektorutvalg levekår tar saken til orientering. 
Jens Petter Grenersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. Saken tilbakesendes.  

2. Sak 06/02 i Sektorutvalg levekår- Fritidstilbud for funksjonshemmede, er ikke svar på 

vedtak 39/01 i utvalget der rådmannen er bedt om å fremme en egen sak om mål, intern 

organisering og økonomiske rammevilkår for "Klubben". 

Saken er heller ikke i samsvar med bestillingen slik den fremgår av kommunestyrevedtak i 

sak 113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 hva gjelder "Klubben". 
Sektorutvalg levekår ber rådmannen vurdere saken på nytt der sektorutvalgets vedtak, pkt. 

3 i sak 39/01 og kommunestyrevedtak  
113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 besvares. 

 



 Side - 7 

 

3. For å få saken inn i rett spor etableres det en styringsgruppe hvor det er politisk 

representasjon. 

 

Torbjørn Espelien (Frp) fremmet følgende forslag: 
Sektorutvalg levekår tar saken til orientering. 

1. Sektorutvalg levekår ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om 

organisering av administrasjonen for funksjonshemmede.  

2. Sektorutvalg levekår ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om 

Løkkeåsveien 2. 

 

Kristen Damsgaard (Ap) fremmet følgende forslag: 
Sektorutvalg levekår viser til kommunestyrevedtak 29/11 2000, der det heter at "Klubben" 

i Sandvika må sikres selvstendige og trygge arbeidsforhold/fritidstilbud i Løkkeåsveien 2. 
Sektorutvalget ønsker at rådmannen kommer tilbake til utvalget med mer konkrete 

opplysninger om driftssituasjonen i forhold til kommunestyrets intensjoner - før saken på 

nytt forelegges kommunestyret. det forutsettes at brukerne også får uttale seg på nytt. 
For øvrig tar sektorutvalget den generelle informasjonen om fritidstilbud til orientering.  
 

Ninja Sanner (H) fremmet følgende forslag: 

1. Sektorutvalget anbefaler at arbeidet med å koordinere de økonomiske og administrative 

ressurser intensiveres for å få fritidsaktiviteter for funksjonshemmede i gang så snart som 

mulig i Løkkeåsveien.  

2. Sektorutvalget ber rådmannen vurdere om de tidligere ekstra midlene (kr. 250.000) fra 

Formannskapets disposisjonskonto kan innarbeides permanent i handlingsprogrammet. 

Votering: 
Grenersens forslag pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Grenersens forslag pkt. 3 følger saken. 
Øvrige forslag følger saken uten votering. 

 

 

Sektorutvalg levekår s vedtak: 

1. Saken tilbakesendes.  

2. Sak 06/02 i Sektorutvalg levekår- Fritidstilbud for funksjonshemmede, er ikke svar på 

vedtak 39/01 i utvalget der rådmannen er bedt om å fremme en egen sak om mål, intern 

organisering og økonomiske rammevilkår for "Klubben". 

Saken er heller ikke i samsvar med bestillingen slik den fremgår av kommunestyrevedtak i 

sak 113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 hva gjelder "Klubben". 
Sektorutvalg levekår ber rådmannen vurdere saken på nytt der sektorutvalgets vedtak, pkt. 

3 i sak 39/01 og kommunestyrevedtak  
113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 besvares. 

 
 


