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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.185  

 

 

Referat fra 22. april 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard  

og John-Harald Wangen. 
Meldt Forfall:  Lars Ole Bolneset og Anne Mine Bakke 
Møte-leder: Jon Erling Hagen 

 Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes  
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Rune Heien 

Vedlegg:  1/185 Informasjon om ferie-tilbud for funksjonshemmede 

 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 184. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen har vært på andre møter. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

  Jon Erling har med Bæringen nr 5. 2003 
  Her blir Jon Erling Intervjuet om Nasjonal konferanse. 

Overskriften heter 
”Jeg vil bestemme mer i mitt liv!  
I samme Bæringen er det også en artikkel med tittel: 
Hva mener utviklingshemmede om hjelpen de mottar? 
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  Beskjeder og informasjon  

Ingen beskjeder eller informasjon   
  
 

 Brev til gruppen 
Fra kultur-arena-sjefen i anledning åpning av det nye kulturhuset. 
Kultur-huset åpner 04. september 2003 
Vi inviteres til å delta med navne-forslag. 
Tidsfristen er 25. april 
Vi rekker derfor ikke å delta. 
 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Rune Heien fra arbeidssentrene har besøkt oss  . 

 
 

  

 Internett 
Vi har sett på Hjemmesidene til Nasjonal konferanse. 
Sidene var flotte. 
 
RGB burde stått på start-siden  
sammen med de andre organisasjonene. 

 
 

 @ E-post 

  Nettet er nede. 
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SAKER  

 

01/03 NASJONAL KONFERANSE    

   Bente og Lars-Ove har deltatt på møte  
i en tema-gruppe. 
 
Temaet for gruppen er : 
Brukerens stemme gjennom en bruker-undersøkelse !  
Hverdagen som funksjonshemmet. 
Hvordan er det å motta hjelp fra andre!. 
 
Bør vi utfordre de politiske partiene  
til å stille på den Nasjonale konferansen ? 

 
Vedtak: Invitere de politiske partiene  

til å ha stand på Nasjonal konferanse. 
Be partiene legge fram informasjon  
om sine programmer på Lettlest. 
Be Klar Tale rapportere fra konferansen. 

 
 
 
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Lettlest informasjon:  
Mye informasjon som angår utviklingshemmede 
kommer ikke på Lettlest.  
Mye av det som skrives på lettlest  
er for dårlig skrevet. 
Klar Tale skriver godt lettlest. 
 
Tips:  Kunne Klar Tale kunne hjelpe departementer og partier  
med å skrive lettlest ?   

  
 Arbeid 

  Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede. 
-   flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede. 
- tjene mer penger 

 
 
 

Spørsmål til politikerne: 
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Tema arbeid: 
  Hva mener ditt parti om  

arbeidsplasser til funksjonshemmede? 
Vil dere gi funksjonshemmede:  
-  flere valgmuligheter? 
- Bedre lønn? 
- Bedre tilrettelegging på arbeids-plassene? 

 
Tema hjem: 
Hva mener ditt parti om: 
- Flere boliger og bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede? 
- Husleie-priser og støtte til bolig-kjøp for funksjonshemmede? 
 

  Tema fritid:  
  Hva mener ditt parti om: 

- Funksjonshemmedes rett til fritids-tilbud? 
-  Transport og nødvendig hjelp. 

.    selvbestemmelse på egne fritids-arenaer. 
 -  Brukerstyrte hus for funksjonshemmede? 

 
Vedtak:  Vi inviterer Klar Tale til neste møte 6. mai 2003. 
   Vi vil snakke med dem om Lettlest  informasjon 
   og om parti-programmene. 
 
   Tilretteleggerne lager brev til de politiske partiene. 

Spørsmålene vi har bestemt skal stå i brevet. 
 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 
   
Vedtak: Utsettes til neste møte 

 
 
 
 
 
 

 

06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD  
TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING 

   
  Etter å ha snakket om informasjonen  
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forstod vi hva den betyr for oss. 
 
Hva informasjonen betyr i praksis  
for funksjonshemmede som trenger og ønsker ledsager  
vet vi ikke helt. 
 
Selv ønsker vi ikke miljøarbeidere som ledsagere på turer. 
Vi vil bestemme selv hvem vi skal reise på ferie sammen med 
og hvor vi skal reise. 
 
Vi mener alle som ønsker må ha mulighet til å reise bort i ferier. 

 
Vedtak: Skrive svar til kommunen på neste møte. 
 
 
 

 

EVENTUELT 
Rune Heien deltok på første del av møtet. 
Vi snakket om Nasjonal konferanse og om Kommune-valget. 
 
Vi inviterte Rune til å bli en av våre faste samarbeidspartnere. 
Rune takket ja til invitasjonen.  
 
  


