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Nr.186  

 

 

Referat fra møte 6. mai 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard, 

Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen. 
Møte-leder: Bente Nygaard 

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

Vedlegg:  1/186  Utdrag referat møte i Formannskapet 30. april 2003.   

   2/186  Brev til politiske partier om lettlest valg-informasjon 
3/186  E-post til Seksjonsjef Helge Jørgensen om skriv:               
Ferietilbud for funksjonshemmede 

 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 185. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

I formannskapet 30. april 2003  
ble saken om Brukermedvirkning i kommunen tatt opp.   
(se vedlegg 1/186) 
 
 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 
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Lars-Ove hadde med utklipp fra Budstikka 31. mars 2003.   
Der står det om resultatene fra bruker-undersøkelsen.   

 
  Tove hadde med utklipp fra Bæringen nr. 5  11. april 2003.   

Der står det også om bruker-undersøkelsen. 
 
Jon Erling hadde med utklipp fra Budstikka 28. april 2003.   
Der står det om at TeleNor ansetter funksjonhemmede. 

 
  John-Harald har med utklipp fra ”Steget” nr. 2 2003, 

som er et tids-skrift for utviklingshemmede i Sverige. 
Det tilsvarer ”Samfunn for alle” i Norge. 

  De skriver om oss og den Nasjonale konferansen. 
 
  
 

  Beskjeder og informasjon  

Konferanse-møte neste tirsdag. 
Invitasjon ble delt ut på møtet.   

  
 

 Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Tove skulle hilse fra Ellen Kirkaas på Bekkestua bibliotek. 
 

  

 Internett 
Møteleder sjekket hjemmeside til Nasjonal konferanse. 

 

 @ E-post 

  Forslag til artikkel fra Basis om RGB.  
  

SAKER  
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01/03 NASJONAL KONFERANSE    

Geir synes det er synd at det ikke blir noen konferanse i mai.   
Det betyr ikke at alt arbeidet vi har gjort er forgjeves.   
Vi kan bruke mye av det som er laget  
på den lokale konferansen i oktober / november 2003.    

  
Vi synes det er synd  
at det ikke blir noen nasjonal konferanse denne gangen. 
 
For å lykke med Nasjonal konferanse, 
er det viktig at Sosial departementet støtter arbeidet vårt. 
Vi håper de vil støtte oss neste gang vi søker. 
 

Vedtak: Alle kommer på fellesmøte neste tirsdag. 
 
 
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
   Vi skrev et brev til de politiske partiene. 

 
Brevet ble skrevet under av alle sammen. 

 
Vedtak: Vi sender det til de politiske partier i Bærum kommune 

og til partienes hovedkontorer (se vedlegg 1/186).  
 
 

 

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

   
Vedtak: Svaret ble sendt på e-post til seksjonssjef Helge Jørgensen. 
 

 

EVENTUELT 
Ingen saker på eventuelt. 
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Vedlegg 1/186 
 

SAK 066/03 BRUKERMEDVIRKNING 

Sektorutvalg bistand og omsorgs innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Sektorutvalg levekårs innstilling: 

Saken tas til orientering. 

Sektorutvalg barn og unges innstilling: 

1. Saken tas til orientering.  

2. Også brukernes og innbyggernes plikter forutsettes lagt til grunn for konkretisering av tilnærminger og 

tiltak. 

Behandlingen i formannskapet 
Liv Wergeland Sørbye (KrF) fremmet følgende forslag: 
Brukere med redusert kognitiv fungering må få kvalifisert hjelp til å ta valg som er 

hensiktsmessige – valg som gir økt livskvalitet. 
Halvdan Skard (Ap) fremmet følgende forslag: 
Formannskapet har merket seg at rådmannens rapport konstaterer blant annet at 

• desto større medbestemmelse de ansatte har over egen arbeidssituasjon, desto bedre ivaretar de brukermedvirkning,  

• en forutsetning for brukerinnflytelse er at den kontroll og makt profesjonene har hatt, gradvis overføres til brukerne, og 

det skisseres tiltak for opplæring m.m. for personalet i denne sammenheng,  

• brukervalg kan være godt egnet til å oppnå større valgfrihet og bedre tjenestekvalitet, men at det er mer usikkert i hvilken 

grad brukervalg sikrer effektiv ressursutnyttelse,  

• erfaringer fra Danmark viser at brukerstyre kan komme i konkurranse med tradisjonell politikerstyring. 

Formannskapet legger til grunn at kvaliteten på tjenestetilbudet står sentralt. 
Formannskapet har tillit til de ansattes vilje til omstilling og bruker-medvirkning, og støtter forslagene om 

opplæring m.m. for personalet. Medbestemmelse etter avtaleverket ligger til grunn. 
Formannskapet er enig i rapportens understreking av at det går et klart skille mellom på den ene siden ulike 

former for deltakelse og med-virkning, og på den andre siden styrings- og beslutningsrett. Tiltak der 

brukermedvirkning kan komme i stedet for eller på bekostning av politisk styring, skal primært presenteres 

som forsøk med tilhørende evaluering. 
Rådmannen bes legge fram for politisk behandling mer detaljerte beskrivelser av de konkrete 

prosjekter/forsøk/tiltak som er foreslått gjennomført for 2003/04. Også forslag ut fra de foreslåtte 

utredningene gis politisk behandling. 
Votering: 
Sektorutvalg barn og unges innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Skards forslag fikk 6 stemmer (Ap, SV, KrF, V). 
Wergeland Sørbyes forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets vedtak: 

1. Saken tas til orientering.  

2. Også brukernes og innbyggernes plikter forutsettes lagt til grunn for konkretisering av tilnærminger og 

tiltak.  

3. Brukere med redusert kognitiv fungering må få kvalifisert hjelp til å ta valg som er hensiktsmessige – 

valg som gir økt livskvalitet. 
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Vedlegg 2/186 
 

R G
Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

 
 
Til lokale politiske partier i Bærum Kommune  
Kopi til sentralstyrene 
 
 
        Sandvika, 6. mai 2003 
Til:  
 
LETTLEST VALGINFORMASJON TIL KOMMUNE-VALGET 2003 
RGB står for Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede  
i Bærum kommune.   
 
Vi er rådgivere for politikere og administrasjon  
og tar opp saker som utviklingshemmede i Bærum er opptatt av.   
 
Vi har holdt på siden 1993. 
 
Vi har tidligere jobbet med tilgjengelighet til valglokaler. 
 
Vi er opptatt av at også utviklingshemmede skal få delta i valget  
på lik linje med alle andre. 
Mange av oss har behov for lettlest informasjon. 
 
RGB har i sak 04/03 KOMMUNE-VALG 2003 jobbet med  
spørsmålet om lettlest valg-informasjon. 
 
Mye informasjon som angår utviklingshemmede kommer ikke på Lettlest.  
Mye av det som skrives på lettlest er for dårlig skrevet. 
Avisen Klar Tale er et eksempel på godt lettlest stoff for oss. 

 
På den lokal konferanse i 2002 var det tre temaer  
som vi konsentrerte oss om:  Hjem, arbeid og fritid. 

 
På vegne av gruppen utviklingshemmede i Bærum kommune  
ønsker vi informasjon om hva de ulike politiske partiene  
mener om følgende spørsmål. 
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Når vi snakker om funksjonshemmede,  
tenker vi spesielt på gruppen mennesker med utviklingshemming 
  
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? 

 
 
Vi ber om et svar på disse spørsmålene i løpet av mai 2003. 
 
Vi kan hjelpe til med å lage informasjonen lettlest og få den sendt ut til 
utviklingshemmede i Bærum kommune. 
 
 
Er det noe dere lurer på, 
så kan dere ta kontakt med Jon Erling Hagen på mobil 93 82 41 76. 
 
 

 

På vegne av RGB 
 
Jon Erling Hagen  John-Harald Wangen  Bente Nygaard 
 
 
 
Anne Mine Bakke  Tove Kjevik 

Vedlegg 3/186 
 
 
Fra: RGB [rgb@c2i.net] 
Sendt: 6. mai 2003 17:01 
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Til: 'helge.jorgensen@baerum.kommune.no' 
Emne: Informasjon om ferietilbud til mennesker med funksjonshemming 

 
 
Til Helge Jørgensen konsituert seksjonssjef Hjemembaserte tjenster 
 
RGB har på møte 22. april 2003 behandlet informasjonsskrivet  
vi fikk av vår tilrettelegger Lars Ole. 
   
På dagens møte (6 mai 2003) har vi godkjent referatet fra siste møte  
og sender derfor våre kommentarer og synspunkter på informasjonsskrivet. 
 
 

06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD  
  TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING 
   
  Etter å ha snakket om informasjonen  
  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. 

 
 
  Hilsen medlemmene i RGB 
 

 


