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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.173  

 

 

Referat fra 22. oktober 2002 
Tilstede: Bente Nygaard, Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,  

Anne Mine Bakke og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: Harald Kjeldsberg og Geir Aasgaard 
Møte-leder: Bente Nygård 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Ingen 

Vedlegg:  1/173 - Kopi av e-post til Ellef Ruud (se sak 04/00) 
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 172. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

 
Bruker-undersøkelsen 
De som jobber med spørre-skjemaet  
satt stor pris på å få tilbake-meldinger fra dere. 
Skjemaet ble forandre som et resultat av dette. 
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 Avis-utklipp og nyheter 

I Budstikka 21. oktober står det om prosjekt Drivkraft. 
Det er ungdommer som selv vil fortelle de voksne  
hvordan de vil at ting skal være.   
De er lei av å bli vist frem som i zoologisk hage. 

 
 

  Beskjeder og informasjon  

Harald Kjeldsberg har fått nytt privat telefon-nummer. 
 
 

 

 Brev til gruppen 
  Referat fra møter i Arbeidsgruppe FRAMTIDA 
  (4. september og 17. september). 
  Se sak 04/00. 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen kontakt. 
 
 

 Internett 
Fant E-postadressen til Budstikka. 
  

 @ E-post 

  Geir Aasgaard sendte oss en melding  
om at han dessverre ikke kommer på møtet i dag.   
 
Statsministerens kontor har ikke svar på e-posten vår.   

 
  Vi sendte purring til Statsministerens kontor, 

med kopi til Budstikka og Bærums ordfører.  
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SAKER  

 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

Arbeidsgruppe FRAMTIDA har spurt Svein Finnanger  
om hvor langt saken har kommet.   
Svein svarte at saken fortsatt er hos administrasjonen. 
 
Vi sender en e-post til Ellef Ruud og spør om: 
- hvorfor saken tar så lang tid  
- hvor den har stoppet opp.   
 
I det politiske vedtaket står det at  
”….. Rådmannen bes sammen med rådgivningsgruppen 
å legge frem en egen sak for sektorutvalget levekår. ….” 
 
Vi ønsker derfor å lese igjennom  
den endelige utgaven av saken  
før den sendes til politisk behandling. 
  
Det er snart 3 år siden vi startet på denne saken. 
Det har vært mye frem og tilbake. 
 
Vi vil være sikre på  
at vi kan støtte det som står i saken. 
 
Vi ønsker ikke at saken på nytt  
skal komme i retur fra sektorutvalg LEVEKÅR. 
 

 
Vedtak: Vi sender en e-post til Ellef Ruud, 

med kopi til leder av sektorutvalg LEVEKÅR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

07/02 FRA BRUKER TIL BORGER” 
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Lokal konferanse  
fra 31. oktober til 1. november 2002 

 
Vi snakket om konferansen og stand / utstilling.  
 
Nettverks-samlingen blir et arbeids-seminar  
helgen 2. og 3. november 2002. 
På disse dagene får vi besøk fra  
Ålesund, Bodø og Danmark. 
 
Bente og John-Harald blir med hele helgen.  
Anne Mine, Tove og Jon Erling blir med på søndag. 
 
 

Vedtak: Tilretteleggerne får i oppgave å lage et opplegg for stand.   
Vi prøver ut opplegget. 
På neste møte snakker vi om hvordan det gikk.  

 
Vi går ut og spiser sammen med ULF på søndag. 
Tove, Bente, John-Harald, Lars-Ove og Lars Ole  
blir helt sikkert med. 

 
 

 
 

09/02 HANDLINGSPROGRAMMET 2003 - 2006 

   
 

Vedtak: Utsatt på grunn av tids-press. 
 
 
 
 

EVENTUELT  
Ingen saker. 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg  1/173 - Kopi av e-post til Ellef Ruud (se sak 04/00) 

 
 
 



 Side - 5 

 

Fra: RGB [rgb@c2i.net] 
Sendt: 23. oktober 2002 14:08 
Til: 'ellef.ruud@baerum.kommune.no' 
Kopi: 'torill.heggen@nhd.dep.no'; Geir Aasgaard (E-post) 
Emne: Sak om Løkkeåsveien 2  RGB sak 04/00 
 
 
Vi har fått vite av Svein Finnanger at saken er hos administrasjonen. 
Det siste samarbeidsmøte vi hadde om saken var 17.9.2002.  
 
Vi lurer på hvorfor saken tar så lang tid og hvor den har stoppet opp? 
 
I det politiske vedtaket står det at:  
”….Rådmannen bes sammen med Rådgivningsgruppen  
å legge frem en egen sak for sektorutvalget for levekår….” 
 
Vi ønsker derfor å lese den endelige utgaven av saken 
før den sendes til politisk behandling. 
 
Vi i RGB er opptatt av utviklingshemmedes uttalerett, 
brukervalg og brukerinnflytelse. 
Vi ber derfor om et snarlig møte med deg,  
slik at vi sammen kan sikre at den endelige saken ivaretar dette. 
 
Vi ønsker ikke at saken på nytt 
skal komme i retur fra sektorutvalg LEVEKÅR. 
 
På møtet ønsker vi at Geir Aasgaard som er vår kontaktperson i kommunen skal delta. 
 

 

Vennlig hilsen 
Rådgivningsgruppen  for utviklingshemmede i Bærum Kommune  
Postadresse: Boks 287, 1301  Sandvika 
Besøksadresse; Løkkeåsveien 2, 1337  Sandvika 
Vi kan også nåes på telefin 90 10 03 90 


