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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.179  

 

 

Referat fra 28. januar 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove Kjevik  
Meldt forfall: Bente Nygaard og Anne Mine Bakke 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes (kl. 16.00) 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Astrid Kvisvik kl. 14.45 til kl. 15.30 

Vedlegg:  1/179  Innspill til høring om bruker-medvirkning 

 
 
 

 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 178. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen har vært på noen møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp . 
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  Beskjeder og informasjon  

  Fritids-kalenderen for våren 2003 er kommet. 
 

 
 

 Brev til gruppen 
Brev fra Kirsten H. Haugen  
med bekreftelse på vårt husbruk-behov for 2003.  

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Vi får besøk av Astrid Kvisvik fra Arbeids-gruppen FRAMTIDA 

på dagens møte. 
 

   

 Internett 

      Ikke brukt 
 

 @ E-post 

E-post fra Lars Ole med kopi av høringen om bruker-medvirkning  
(se vedlegg 1/179). 
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SAKER  

 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

Astrid leste opp E-posten fra Svein Finnanger  
som handler om inn-kalling til et møte. 
På møte skal det tas opp flere saker. 
 
Astrid ønsker å diskutere disse punktene med oss. 
 

Vedtak: RGB støtter FRAMTIDA. 
   Det er viktig å avklare hva slags type møte det skal være. 
   Bruker-medvirkningen må tas på alvor. 

 
 
 
 

01/03 NASJONAL KONFERANSE 

Vi så på invitasjonen til avspark.    
 
   Jon Erling har startet arbeidet  

med å forberede konferansen. 
På torsdag 30. januar skal han ha et møte  
med mulige samarbeids-partnere. 

 
Vedtak: Vi er spente på  

hvordan Tema-Helgen blir. 
 
 
 
 

02/03 UNIKE MÅLE-KART 

Bente og Lars-Ove har vært på møte i dag. 
Bente var sliten etter dagens innsats  
og har dratt rett hjem. 

 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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03/03 HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING 

Hørings-svaret er vedlegg til dette referatet. 
 

Vedtak: Alle leser hørings-svaret til neste møte. 
  Streker under vanskelige ord 

og ting man mener er viktige. 
 
 
 
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 

   Tidligere år har vi sett på tilgjengeligheten. 
   Vi har kommet med forslag  

som kan bedre tilgjengeligheten. 
til valg-styret. 

 
   For 2 år siden bestemte vi at ved årets valg 

skal vi sikre at det blir laget lett-leste valg-program. 
 
 
 

Vedtak: Vi sender en e-post til de politiske partiene i Bærum kommune  
og spør om de har planlagt å lage lett-lest valg-program. 

 
 
 
 

EVENTUELT  
 
Lage ny adresse-liste på neste møte. 
 
Hvordan er reglene for personal-kjøring – ber Geir sjekke dette. 
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Vedlegg 1/179 

R G
Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

 
 

INNSPILL TIL HØRING 
RGB har på møte 14. januar 2003 sett på forslaget til  
”Felles profil for bruker-medvirkning i Bærum kommune”. 
 
Dette er et vanskelig dokument å forstå. 
Det er mange vanskelige ord og nye ting å forholde seg til. 
 
Fordi vi ikke har tid nok til å sette oss inn i hele dokumentet, 
har vi bedt våre tilretteleggere å legge frem våre synspunkter  
på bakgrunn av tidligere saker og tidligere diskusjoner i gruppen. 
 
RGB støtter rådmannens mål om bruker-medvirkning  
slik det fremgår i plattformen. 
 
Kommentarer til de enkelte modeller og tiltak som er foreslått: 
 

Meldings-system for innbyggerne 
Bruk av bruker-undersøkelser i  forhold til utviklingshemmede må utvikles videre,  
slik at de i størst mulig grad gir et reelt bilde av den faktiske situasjonen. 
Utviklingshemmede må i større grad få innsikt i eget vedtak  
og hvilke lover, regler og retningslinjer som styrer dette.   
Det samme gjelder for utøvelsen av vedtaket (tjeneste-utøvingen).  
Bruker-undersøkelser må sees i sammenheng  
med tilgjengelig lettlest informasjon til brukerne  
om hvilke rettigheter og hvilket ansvar de har.  
 
Graden av at brukerne opplever å ha  
selvbestemmelse, medbestemmelse og medansvar  
vil påvirke påliteligheten av brukerundersøkelser.  
Opplever utviklingshemmede å bli hørt på  
svarer de mer seriøst og reflektert  
enn om de opplever at deres meninger ikke har verdi. 
 
Når det gjelder generelle meldings-systemer  
må det også legges til rette for at utviklingshemmedes behov blir ivaretatt.   
Nettbaserte tjenester må gjøres lettlest og det vil kanskje også være nødvendig  
med en mulighet for mer samtale-basert tilbakemelding. 
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Medvirkningsarenaer / organer 
RGB har i alle år jobbet for å få en mer fast plass  
i forhold til både politiske og administrative organer.   
 
Dagens situasjon bærer preg av at mer eller mindre tilfeldighet  
når det gjelder mulighet for å uttale seg om saker før de blir vedtatt.   
Det er stor variasjon i saksbehandlernes praksis  
når det gjelder mulighet for innsyn,  
og ikke minst en tidlig orientering, for at RGB skal kunne ivareta sin rolle  
som talspersoner for andre utviklingshemmede i kommunen.   
Tidsaspektet er avgjørende, fordi utviklingshemmede trenger lenger tid  
til å sette seg inn i saker og mer forberedelse for legge det frem for sine egne.   
Hvis dette skal fungere, må det i saker av betydning for utviklingshemmede  
trekke inn RGB allerede fra sakens start. 
 

Seksjonssjefenes invitasjon til å få informasjon  
om handlingsprogrammet for 2003-2006 var et skritt i riktig retning,  
men kontakten må etableres på et mye tidligere tidspunkt.   
 
Den lokale konferansen som ble gjennomført høsten 2002  
ønsker vi at skal være en årlig medvirknings-arena,  
hvor en større del av gruppen utviklingshemmede kan komme til ordet  
og hvor et likeverdig møte mellom tjenestemottager og tjenesteyter står i fokus. 
 
 

Service-erklæringer med eller uten garantier 
Det er viktig at slike erklæringer skrives på en slik måte  
at utviklingshemmede forstår hva som står skrevet (lett lest). 
 
 

Brukervalgs-modeller 
Dette opplever vi som spennende, men samtidig litt skummelt.   
Vi ønsker mer informasjon om på hvilke områder  
det vil gjelde for utviklingshemmede. 
 
Skal dette gjennomføres, må RGB inn tidlig i planleggingsprosessen. 
Dette for å sikre et reellt brukervalg. 
Hva er viktig for at utviklingshemmede  
skal kunne velge modell innenfor gitte rammer ? 
 
 

Kompetanse- og holdningsarbeid 
Vi ønsker å møte tjenesteytere, administrasjon og politikere  
for å snakke om hva vi tenker og føler om ting i livene våre.   
Holdninger endres ikke ved hjelp av kurs og forelesninger,  
men i møtet mellom mennesker.   
Den lokal konferanse var et godt eksempel på hvordan holdninger kan endres  
og hvordan arbeidet med å finne frem til en felles verdiplattform kan begynne å ta form.  
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Konkrete prosjekter for 2003/04 
De ovenstående punktene tar for seg de 3 første og det siste av prosjektene. 
 
I tillegg har vi følgende kommentarer til:  
 

Forsøk med nye brukermedvirknings-arenaer / organer 
Forslaget om å utvikle felles retnings-linjer for brukerråd er noe vi ønsker velkommen.   
 
Det er viktig at det også utarbeids retningslinjer  
for hvordan administrasjonen skal forholde seg til bruker-rådene. 
 
Forslaget om ”ad hoc” grupper høres spennende ut  
og medlemmer i RGB vil kunne bidra med mye i slike grupper.   
Det er viktig å være klar over hvilke hjelpemidler som må være på plass.   
Det er snakk om tilretteleggere, lettlest informasjon og god nok tid.   
Permisjon med lønn fra eventuell arbeidsplass må også være i varetatt. 
 
 

Brukerdrevne tiltak- alternative driftsformer vurderes 
Vi er veldig glade for at Løkkeåsveien 2 (tidligere ”KLUBBEN”)  
er satt opp som et konkret forslag til brukerdrevet tiltak.   
 
Vi ønsker at det skal hete Kultur- og fritidsvirksomhet og ikke Aktivitets- og kulturtilbud.   
 
Grunnen til dette er at vi selv vil fylle innhold i virksomheten  
og den behøver nødvendigvis ikke være aktivitets-rettet,  
slik man vanligvis oppfatter begrepet.   
 
Den skal fremstå som en virksomhet og ikke som et tilbud.   
Det blir meget viktig som det også pekes på i saken at det er avklart hvilke forutsetninger og 
premisser som skal ligge til grunn for virksomheten. 
 
 
 
 

Sandvika 21. januar 2003 
 
 
På vegen av RGB 
 
 
Lars Ole Bolneset 
Tilrettelegger 
 


