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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.178  

 

Referat fra 14. januar 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Bente Nygaard  

og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: Ingen 
Møte-leder: Bente Nygård 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes (kl. 16.30) 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Ingen 

Vedlegg:  1/178  Prosjekt-søknad Nasjonal konferanse 
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 177. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

13. januar var Jon Erling på REGA  
og fortalte om BA-rådet  
(Talsmanns-ordningen på Bærum arbeidssenter). 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Tove hadde med utklipp fra Budstikka 11. januar  
om Vivil svømming i Nadderudhallen  
og Ute-gruppen på Bærum arbeidssenter. 
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  Beskjeder og informasjon  

  NFU skal ha konferanse om ”Fra Bruker til borger” 
19. mars 2003 i Folkets hus i Oslo. 
Jon Erling tar med mer informasjon på neste møte. 
 
Møte-liste for våren 2003 ble delt ut. 
 

 
 

 Brev til gruppen 
  Høring fra kommunalsjef Lars Bjerke.  

Rapport om bruker-medvirkning i Bærum kommune.  
(se sak 03/03). 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen kontakt siden sist. 
 

   

 Internett 
Sjekket NFUs hjemme-side for å finne ut noe  
om den konferansen de skal arrangere i mars 2003. 
Vi fant ikke noe. 
 
Vi så på NFU Bærum lokal-lag sin side  
med bilder fra medlems-møtet i november 2002. 

 

 @ E-post 

Sent E-post til NFU Bærum lokal-lag  
og skrytt av bildene fra medlems-møtet i november 2002. 

  
  E-post fra Geir Aasgaard  

med kopi av søknaden om prosjekt-midler til Nasjonal konferanse. 
 
 

SAKER  
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04/00 LA KLUBBEN LEVE 

   
Vedtak: Vi fortsetter saken senere. 

 
 
  

 

11/02 TEMA-NUMMER I RAPPORT 

   Tema-nummeret skal handle om bruker-medvirkning. 
 

Vedtak: Vi leste igjennom artikkelen. 
  Positiv og bra artikkel. 
  Vi gleder oss til å se den på trykk. 

 
 
 
 

01/03 NASJONAL KONFERANSE 

   Vi må ta opp søknad om midler til instruktør  
med støtte fra kultur-avdelingen. 

 
   Vi møtes i Løkkeåsveien kl. 12.00 til kl. 17.00 
   Tove skal på svømming 2. februar. 
   John-Harald kommer begge dagene. 
   Bente kommer begge dagene. 
   Jon Erling kommer i hvertfall på lørdagen. 

Må snakke med Bodil om søndagen. 
 
Jon Erling vil følge opp  
det han sa på den lokale konferansen. 
Finne et par andre arbeids-takere fra BA-rådet  
som han kan samarbeide med. 
Kanskje lage et lite rolle-spill. 

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 
 

02/03 UNIKE MÅLE-KART 

   Det skal lages måle-kart for de ulike avdelingene i kommunen. 
   Måle-kartene skal måle  

hvor god kommunen er til å gjøre jobben sin. 
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   Vi har fått invitasjon til å lære om 

hvordan man lager slike måle-kart. 
 
   Lars-Ove har meldt på Bente og seg selv,  

fordi dette ble bestemt etter vårt siste møte. 
 

Vedtak: Vi synes det er greit at Bente drar. 
 
 
 

03/03 HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING 

   Bærum kommune har laget et forslag  
til en plan som sier noe om  
hvordan kommunen skal jobbe med økt bruker-medvirkning. 
 
Bruker-medvirkning gjelder på person-plan (den enkelte)  
og på system-nivå (kommunen). 

 
   De satser på 5 forskjellige ting: 
 

1. Spørre-undersøkelser og meldinger 
2. Råd (Funksjonshemmedes råd, RGB osv.) 
3. Kvalitets-erklæringer 
4. Bruker-valg 
5. Bedre de ansattes holdninger 

 
Vedtak: Vi ber om utsettelse til neste møte. 

Hvis ikke skriver Lars Ole en kort uttalelse fra oss. 
 
 

EVENTUELT  
Lage ny adresse-liste på neste møte. 
Hvordan er reglene for personal-kjøring – vi ber Geir sjekke dette. 
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Vedlegg 1/178 
 

PROSJEKTSØKNAD 
DET EUROPEISKE ÅRET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2003 

Arkivnummer: 02/9358 Søknad – det europeiske året for funksjonshemmede 
 
Generell informasjon: 

• Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på PC eller bruk blokkbokstaver med sort penn. 

• All informasjon skal fylles ut i søknadsskjemaet. Ingen vedlegg blir tatt hensyn til i 
søknadsprosessen. 

 

Informasjon om søkeren (organisasjon, etat, skole, bedrift eller 
liknende) 

Navn 
Nasjonal konferanse 
v/prosjektgruppe 

E-post 
Rgb@c2i.net 

Prosjektleder 
Lars Ole Bolneset 

Telefon  
lobo@baerum.kommune.no 

Postadresse 
Løkkåsveien 2 pb 287 1301 
SANDVIKA 

Mobiltelefon 
90100390 

Bankkonto 
62030508446 

Telefaks 
 

 

Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere 

Navn på virksomheten 
Bærum kommune v/Geir Aasgaard 

Adresse 
Tlf 67 50 42 77 / 977 13 944 
Geir.aasgaard@baerum.kommune.
no 

Aktivitetshuset Steinbua Ålesund steinbua@alesund.kommune.no 

Høyskolene v/ 
Karl Elling Ellingsen Høyskolen i 
Sør – Trøndelag (HIST) 

kee@ahs.hist.no 

Habiliteringstjenestene v/Nina 
Iversen  
Habiliteringstjenesten  Nordland 

Nina.Iversen@habilitering.net 

Brukere i Løkkåsveien Løkkåsveien 2 1301 SANDVIKA 
klubben@newmedia.no 

Brukergruppe Klippan (Gøteborg)  

Bærum lokallag av NFU Leirfivelveien 37 1346 GJETTUM 

Utviklingshemmedes Landsforbund 
(ULF) 

janne@ulf-web.dk 

 

mailto:Rgb@c2i.net
mailto:Nina.Iversen@habilitering.net


 Side - 6 

 

Beskrivelse av prosjektet 
 
Prosjektnavn 

Hvem bestemmer i mitt liv ? 
Fra medbestemmelse til selvbestemmelse. 

 
 
Hvilken type aktivitet? (konferanse, informasjonstiltak, konkurranse eller annet) 

Konferanse.  Finner sted 26. – 28.05.03  Rainbow Hotell Oslofjord 
Dag 1 er forberedelse for utviklingshemmede deltakere, dag 2 og 3 er 
nasjonal konferanse for alle deltakerne. 

 
Innenfor hvilken periode skal prosjektet gjennomføres? (Prosjekter må 
gjennomføres innenfor perioden januar 2003 – 31 mars 2004) 

Prosjektet starter 
01.01.2003 

Prosjektet avsluttes 
01.10.2003 

 
Hva er målet med prosjektet? (maks. 150 ord) 

Arrangere en nasjonal konferanse hvor de utviklingshemmede selv,  
i samarbeid med andre aktører som kommune, høyskoler og andre 
fagmiljøer setter fokus på områdene hjem, arbeid og fritid/kultur.   
Minst halvparten av deltakerne skal være utviklingshemmede. 
Konferansen vil bygge på NOU:21:2001 ”Fra bruker til borger”.  
Konferansen finner sted i Bærum kommune på Rainbow hotell Oslofjord 
26. – 28. mai 2003. Deltakere fra de nordiske landene blir invitert.   
 
En tilsvarende konferanse ble arrangert i Bærum Kommune i 
oktober/november 2002 hvor over halvparten av deltakerne var 
utviklingshemmede, og hvor de utviklingshemmede selv foreleste over 
de ulike tema og var aktive deltakere i gruppearbeid. Bærum kommune 
og de utviklingshemmede selv har således opparbeidet seg viktige 
erfaringer. Rapport fra denne konferansen blir oversendt Sosial og 
helsedirektoratet medio januar 2003 og vil forklare og beskrive nærmere 
hvordan den nasjonale konferansen vil se ut.  I tillegg vil det være 
forelesninger hvor tjenesteytere er hovedmålgruppen. 
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Hvordan bidrar prosjektet til å støtte målet og eventuelt en eller flere av 
hovedsatsingsområdene til året?  
Se informasjonsbrosjyren om prosjektstøtte (maks. 150 ord) 
 

Prosjektet fokuserer på inkludering, dvs at tilhørighet er en selvfølge.  
Det vil si at  utviklingshemmede skal ha muligheten til å delta i hele den 
samfunnsmessige konteksten på lik linje med andre.  
At utviklingshemmede skal ha de samme demokratiske muligheter til 
deltakelse.  At også vesentlige andre elementer i begrepet universell 
utforming, enn fysisk tilgjengelighet, blir belyst som for eksempel 
demokratiske rettigheter, ytringsfrihet,  informasjonsfrihet, tilrettelagt 
informasjon og politisk deltakelse.  

 
Konferansen vektlegger begreper som  likeverdighet, samarbeid og 
utvikling.  Konferansen vil fungere som en møteplass med vekt på 
dialogen og hvor en kan lære av hverandre.  
 

 
 
Hvordan er funksjonshemmede involvert i prosjektet? (maks. 150 ord) 

I forlengelsen av konferansen som ble avholdt i Bærum kommune ble 
det arrangert en nettverkssamling hvor utviklingshemmede deltok på lik 
linje med andre og var premissleverandører for planleggingen av den 
nasjonale konferansen.  De aktuelle deltakere var rådgivingsgruppen for 
utviklingshemmede i Bærum kommune (RGB), brukere i Løkkeåsveien 
2, brukerrepresentanter fra aktivitetshuset Steinbua i Ålesund og 
representanter for Utviklingshemmedes landsforbund (ULF) i Danmark.   
De utviklingshemmede er likeverdige deltakere i planlegging og 
gjennomføring. 
 

 
Hvordan vil prosjektet vise eksempler på gode tiltak? (maks. 150 ord) 

Den nasjonale konferansen skal danne grunnlag for en større nordisk 
konferanse.  Vi vil også tilrettelegge for at det avholdes årlig lokal 
konferanse i Bærum kommune og forhåpentlig også andre steder i 
landet.  Et av de faste innslagene på konferansen vil være at de viktigste 
momentene fra siste år konferanse vil bli belyst og man vil dermed kunne 
måle om det er gjort fremskritt.  Politikere og sentrale administrative 
personer vil sitte i et panel og belyse dette.  I tillegg forventer vi at det 
initieres ulike lokale prosjekter med basis i de problemstillinger som 
belyses på konferansen.  I forbindelse med prosjektet blir det lagt ut en 
nettside.  Det vil også bli laget en fyldig rapport.   
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Hvordan kan erfaringer fra prosjektet danne grunnlag for senere aktiviteter og 
dermed ha effekt utover det europeiske året? (maks. 150 ord) 

 
 (Det samme som over) 
Den nasjonale konferansen skal danne grunnlag for en større nordisk 
konferanse.  Vi vil også tilrettelegge for at det avholdes årlig lokal 
konferanse i Bærum kommune og forhåpentlig også andre steder i 
landet. I tillegg forventer vi at det initieres ulike lokale prosjekter med 
basis i de problemstillinger som belyses på konferansen.  I forbindelse 
med prosjektet blir det lagt ut en nettside.  Det vil også bli laget en fyldig 
rapport. 
 
 

 
 

Finansiering av prosjektet 

 
Kostnader 

Spesifiser type kostnad Beløp 

Administrasjon påmelding etc. 100 000,- 

Honorar forelesere 100 000,- 

Dagkurspakke kr 350,- pr person pr 
dag X 2 dager 

 
420 000,- 

Div ekstra kostnader 280 000,- 

  

Sum totale kostnader 900 000,- 

 
Eventuelle inntekter 

Egeninnsats Beløp 

  

Inntekter fra samarbeidspartnere Beløp 

  

Øvrige inntekter Beløp 

Konferanseavgift kr 2000,- x 300 
deltakere 

 
600 000,- 

Sum inntekter 600 000,- 

 
Kostnader minus eventuelle inntekter  Søkt beløp 

300.000.- 300 000,- * 

 

• *Kommentar:  Det er stipulert et totalt antall deltakere ca 600 personer.  
Halvparten er utviklingshemmede og vi ønsker at denne gruppen skulle slippe å 
betale konferanseavgift.  Dette er generelt en gruppe med svak økonomi.  


