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Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90  

 post@radgivningsgruppen.no 

       

 

Nr.217  
 
 
 

Referat fra 18. januar 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, , Hanne Borthen  

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Anne Mine Bakke og Tone Irene Kroken 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

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

Besøk:  Rita Engen og Leif Kåre Fjelde 
   Svein Finnanger, Einar Kindberg, Sven Erik Tholander,  

Jack Eklund og Johannes Wilhelm Michielsen 
Vedlegg:  1/217  Søknad om møte-rom i Løkkeåsveien 2 

 
 
 
 

 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 216. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen andre møter siden sist. 
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 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen hadde med avis-utklipp. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Ingen beskjeder eller informasjon. 
    
                 
 

 Brev til gruppen 

Ingen post. 
 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

Nett-verket er nede, 
vi får derfor ikke gått på Internett.  

 
 

 @ E-post 

Nett-verket er nede, 
vi får derfor ikke sjekket e-posten. 
 
Fått svar fra Einar Kindberg 
Om at han kommer på besøk på dagens møte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Presentasjon av gjestene: 
 

Einar Kindberg er kommunal-sjef. 
Har jobbet lenge i Bærum kommune. 
Jobbet mye med sosial-tjenesten. 
Har mange forskjellige oppgaver.    

 
   Hanne Borthen bor i Skytterdalen. 

Startet i RGB før jul 2003. 
 
   Svein Finnangerer tjenesteleder for  

Natur og idretts-forvaltningen. 
   Har jobbet i Bærum kommune siden 1989. 
 
   Tove Kjevik har vært medlem siden starten i 1993. 

Bor i Levrestien og jobber på Løxsa utvikling A/S. 
   Er medlem i ViVil  

og er med i lese-gruppe på Bekkestua bibliotek. 
 
   Johannes Michielsen jobber som sted-fortreder  

for Kirsten Hognestad Haugen. 
Han har jobbet i kommunen siden 2001. 
Har jobbet med planlegging av fritids-tilbud på Fornebu  

   og konkurranse-utsetting av svømme-haller i kommunen. 
 
   Lars-Ove Nordnes jobber som tilrettelegger for RGB. 

Han har vært det siden 2001. 
   Jobber ellers som faglig rådgiver i pleie- og omsorg. 

Har jobbet i Bærum kommune siden 1992. 
Jobbet som bo-veileder og rådgiver i Rykkinn distrikt. 
 
Lars Ole Bolneset som tilrettelegger for RGB. 
Han har vært det siden 1993. 

 
   Jack Eklund er tjeneste-leder for arbeidssentrene. 

Startet på Wøyen mølle i 1992. 
 
   Leif Kåre Fjelde jobber på Convis  

med bilde-innramming og ut-kjøring av frukt. 
Sitter som tals-person for de aktive i ViVil. 

   Har vært medlem i fredags-styret  
og Arbeidsgrppa FRAMTIDA i Løkkeåsveien. 

 
   Rita Engen jobber på Løxsa utvikling A/S. 

Bor i Levrebakken. 
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   Sven Erik Tolander har akkurat begynt i ny jobb. 

Han jobber som pleie- og omsorgs-leder. 
Han har ansvar for 24 tjeneste-steder. 

   Blant annet avlastning og boliger. 
   Liker å spille ball. 
 

John-Harald Wangen  jobber i NFU  
– Norsk forbund for utviklingshemmede.   
Der har han jobbet i 22 år. 
Arbeids-oppgaver er søppel-tømming, kopiering, post-arbeid  
og fylle opp ark i alle maskiner.  

    Frimerker og fotografering er mine interesser. 
  Har vært medlem i RGB siden 1998. 

   Er medlem av ViVil og spiller fotball. 
 
   To av gruppens medlemmer var ikke tilstede. 
 

 
SAKER  

 
02/05 KONTAKT-PERSONENS ROLLE 

   Hva rollen skal være er ikke ferdig-tenkt. 
Kontakt-personen ønsker at vi skal finne ut dette sammen. 
De tre kontakt-personene representerer viktige arbeids-områder 
som vi allerede jobber med. 
 

   Svein kom med forslag om at en av kontakt-personen  
legger frem forslaget til avtale for oss på neste møte.  

 
Vedtak: Sette opp liste over e-post adresser. 

 
Lage en samarbeids-avtale sammen. 
Vi ser på forslaget på neste møte. 
Kontakt-personene ønsker å komme på møte 15. februar 
for å snakke om avtalen.   
Saken tas opp kl. 15.00. 
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04/04  ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNEN 

   Det er satt av penger til RGB for 2005.  
I samarbeids-avtalen vil det stå hva vi får penger til  
og hvor mye penger vi får. 

 

 
 
 

01/05 SOR-KONFERANSE 2005 
   Det  ble delt ut program for konferansen. 
 
   Kontakt-personene ble invitert til  

å delta på konferansen sammen med oss. 
 
 

 
 

01/04  BOLIG-SPØRSMÅL 
Tas med i samarbeids-avtalen? 

  
Vedtak: Tas opp med Sven Erik Tholander 

som er kontakt-person for hjem. 
 

  
 
 
 
 

EVENTUELT 

- Medlemmer som ønsker å skrive referat (Tone Irene) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Vedlegg 1/217 
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Bærum kommune  
Natur og idrettsforvaltningen  
v/Johannes Michielsen 
 

 

 

 

    Løkkeåsveien 2, 18. januar 2005  
 

 
 
Ang: MØTEROM. LAGRINGS-PLASS, ARKIVERINGS-MULIGHETER 
 
RGB ønsker å fortsette å ha tilgang til  
det samme møte-lokale vi har hatt i nærmere 10 år.   
 
Vi bruker også Løkkeåsveien 2 når vi har temakvelder og temahelger. 
 
Gruppens historie er samlet i de to hyllene vi benytter i dag. 
 
Tavlene på veggene og mulighetene for flipover og prosjektor  
er viktige hjelpemidler for at vi skal få gjort jobben vår.   
 
Vi møtes annenhver tirsdag fra kl. 13.00 til 17.00.   
 
Våre tilretteleggere benytter ofte de samme rommene  
på motsatt tirsdag til planlegging.  
 

 

Ser frem til et fortsatt godt samarbeid. 
 
 

 

 

Hilsen RGB  
 
 
Tove Kjevik   Hanne Borthen   John-Harald Wangen  
 
 
 


