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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.175  

 

Referat fra 19. november 2002 
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, 

Bente Nygaard og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: Anne Mine Bakke og Harald Kjeldsberg 
Møte-leder: Jon Erling Hagen 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Geir Aasgaard og Karl Elling Ellingsen 

Vedlegg:  1/175  E-post fra Bergersen og Tveit. 
   2/175  PROTOKOLL MØTE 05.11.02  sektorutvalg LEVE 

    3/175  PROTOKOLL MØTE 12.11.02  sektorutvalg BIOM 

      
 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 174. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Referat fra møte i Arbeidsgruppe FRAMTIDA. 
Referatet tas under sak 04/00. 
Se vedlegg 1/175 fra møter i sektorutvalg. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

I Budstikka 16. november står det om Henning Furulund. 
Han forteller om livet sitt  
og arbeidet med å få gratis trygghets-alarmer.   
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  Beskjeder og informasjon  

Jule-avslutning.   
Vi ble enige om å ha et felles avslutning.   
Vi trengte en avstemming for å bli enige. 
 
Lars-Ove kommer ikke på neste møte. 
Arbeids-adresser rettes opp på neste møte. 

 

 Brev til gruppen 
  Brev fra Bærum arbeidssenter. 

Vi har fått siste nummer av BANG-avisen (uke 45),  
hvor det står om den lokale konferansen. 
Vi har fått avisen i farger – KJEMPEFIN. 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Geir Aasgaard var med på dagens møte. 
 
  Besøk fra Trondheim ved Karl Elling Ellingsen. 
  Jobber på høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Han holder på med noen prinsipper om selvbestemmelse.   
 

 Internett 
Vi så på prinsipper for selvbestemmelse. 
De ligger på adressen: 
http://hist.classware.no/resepsjon/selvbestem/?dokument=2000-10-10.12:29:15.txt 

  

 @ E-post 

E-post fra Lars Ole om utsettelse  
av det planlagte møtet med Svein Finnanger  
om saken til sektorutvalget om Løkkeåsveien. 

 
  E-post fra Bergersen og Tveit (se vedlegg 2/175). 
  Vi svarer at de kan komme kl. 14.30 til 15.15 

på neste møte.  
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SAKER  

 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

  Vi så på det siste forslaget til sak fra NILK.  
 
  Hva betyr det å ta en sak til orientering ? 
  Betyr det at politikerne har hørt, 

men tar ingen avgjørelse ? 
 
Ingen av medlemmene er fornøyd med  
forslagene til vedtaket.    
 
Vi er usikre på hva som skjer med Løkkeåsveien. 
 

 

Bente og John-Harald har vært på et samarbeidsmøte  
med arbeidsgruppa FRAMTIDA.  

 
  Vi fikk vite litt om hva de snakket om. 
 
  Bente og John-Harald kommer på møtet  

med arbeidsgruppe FRAMTIDA i morgen.   
Jon Erling kommer kl. 18.00. 

 
Vedtak: Vi fortsetter saken senere. 
 
 
 

 
 

09/02 HANDLINGSPROGRAMMET 2003 - 2007 

   
 

Vedtak: Utsatt på grunn av tids-press. 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsipper for selvbestemmelse 
I stede for ordet prinsipper, vil vi bruke måter å få det til på. 
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En gruppe på 7 personer, 1 representant fra NFU,  
og to utviklingshemmede brukere,  
en bo-koordinator og en fra Habiliteringstjensten  
har sammen laget de 9 måtene å få til selvbestemmelse. 
 
Hva mener vi om disse punktene.   
 
Er de gode ?   
 
Karl Elling mener at dere i RGB har mange erfaringer. 
 
Hvordan dere skal prøve ut punktene vet han ikke. 
Det kan vi diskutere sammen. 
 
I Leirfivelveien har de allerede jobbet med  
måter å få til selvbestemmelse på. 
 
Hvordan kan dere tenke å jobbe med det ? 
 
Kanskje skal vi april neste år samles og snakke om punkter. 
Jobbe med de i januar til mars 2003. 
 
Forslag om at det tas en egen Tema-Helg. 
Karl Elling kan tenke seg å være med på denne. 
 
 
 
Innlegg i temanummeret til SOR som skal handle om selvbestemmelse: 

• Hvilke saker har dere jobbet med 

• Ideen bak gruppen 

• Erfaringer vi har gjort i gruppen 
 
 
 

EVENTUELT  
Ingen saker. 
 
 

Vedlegg 1/175 

 
 
 
Hei 
Viser til telefonsamtale.  
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Billedkunstkonsulent Pål Ivar Bergersen og teaterkonsulent Knut Erik Tveit  
ønsker å komme på møtet til Rådgivningsgruppen  
for å informere om Bærum kommunes tilskuddsordning  
for det lokale kulturliv.  
 
Denne ordningen er det mulig for utviklingshemmede å søke på  
på lik linje med funksjonsfriske. 
 
Vi har forstått at dere har møte tirsdag 3. desember fra 14.00-17.00.  
 
Hvis det skulle passe at vi kommer bort til dere den dagen,  
ville tidsrommet fra 13-15 passe bra.  
 
Vi vil gjerne ha 45 minutter til rådighet. 
Vi gratulerer dere samtidig med en vel gjennomført konferanse! 
 
mvh 
knut erik tveit 
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Vedlegg 2/175 

 

PROTOKOLL FRA MØTET 05.11.02  sektorutvalg LEVE 

 

SAK 50/02 GODTGJØRING TIL BRUKERE I ARBEIDSSENTRENE  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens redegjørelse for satser for godtgjøring til brukere i arbeidssentrene tas til orientering. 

Liv Jøssang Endresen (Ap) fremmet følgende forslag: 

Sektorutvalg levekår ber administrasjonen se på om driftskostnadene  

kan gi rom for en økning av godtgjøringene ved arbeidssentrene.  

Utvalget ber om at godtgjøringen justeres årlig i forhold til den generelle lønnsutvikling. 

 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Endresens forslag  

ble rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 5 stemmer.(SV,SDF,2Ap,Krf) 

 

Sektorutvalg levekårs vedtak: 

Rådmannens redegjørelse for satser for godtgjøring til brukere i arbeidssentrene  

tas til orientering. 
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          Vedlegg 3/175 

 

PROTOKOLL FRA MØTET 12.11.02  sektorutvalg BIOM 

SAK 31/02 GODTGJØRING TIL BRUKERE I ARBEIDSSENTRENE 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens redegjørelse for satser for godtgjøring til brukere i arbeidssentrene tas til orientering. 

Behandlingen i sektorutvalget 

Bjørn Haukedal (H) fremmet følgende forslag: 

I forbindelse med Handlingsprogram 2004-2007 bes rådmannen vurdere en årlig regulering av 
godtgjøring til brukere i arbeidssentrene i takt med endring i folketrygdens grunnbeløp. 

Per Arne Nyberg (A) fremmet følgende forslag: 

Alle brukere får dekket reise til sitt arbeidssenter. 

Til Haukedals forslag: 

Første regulering finner sted 01.01.2003. 

Elisabeth Sveri (P) fremmet følgende forslag: 

Sektorutvalg bistand og omsorg foreslår at alle som mottar motivasjonsgodtgjørelse  

får samme timebeløp.  

I dag får personell ved ASVG og Hauger Verksted kr. 18,- pr. time. 

 
Beløpet reguleres som vanlige lønnsutbetalinger.  

Terje Akerhaug (SV) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen for å få den bedre belyst. 

 

Votering: 

Akerhaugs forslag ble enstemmig vedtatt.  

Forslagene fra Haukedal, Nyberg og Sveri ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen. 

 

Sektorutvalgets vedtak: 

Saken sendes tilbake til rådmannen for å få den bedre belyst.  

 


