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Nr.220  
 
 
 

Referat fra 1. mars 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, Hanne Borthen, John-Harald Wangen 
   og Rita Engen  
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde 
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:    
Vedlegg:  Vedlegg  1/220 E-post fra Grete Wangen  

angående forelesning for vernepleie-studenter 
   Vedlegg  2/220 Samarbeidsavtale 
 

 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 219. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Års-møte i NFU og møte med Sven Erik Tholander  
(se sak 02/05)  
 

  

 Avis-utklipp og nyheter 

Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 14. februar 2005. 
Utklippet handler om Dissimilis-jubel i Kulturhuset. 
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 Beskjeder og informasjon 

John-Harald blir kanskje borte på et møte denne våren, 
fordi han skal finne grav-støtte til sin far. 

 
  Det er ennå ikke avklart hvor vi skal ha møtene våre i fremtiden.   

Saken skal opp i fredags-styret.   
Vi venter på svar på søknaden vår.   
Hvis vi skal være et annet sted i huset,  
er det viktig at vi har tilgang til skriver,  
kopieringsmaskin, permer og data. 

 
 

 Brev til gruppen 

Brev fra Høgskolen i Akershus  
om dekning av reiseutgifter og honorar (se sak 03/05). 
 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

  John-Harald har forslag  
om at  det lages en liste over gamle medlemmer i RGB.   
 

 

 @ E-post 

  Fra Grete Wangen om sak 03/05 Se vedlegg 1/220. 
 

Fra hjemmeside firmaet ”Onnet” som informerer  
om at vi kan få web-statestikk på vår hjemmeside.  
Det betyr at vi kan få vite hvor mange  
som har sett på siden vår og hvor de kommer fra. 
 
Fra Tormod Mjaaseth i SOR.   
Liste over deltagere til konferansen. 

 
 
SAKER  

01/04 BOLIG-SPØRSMÅL 
Hvem kan og ønsker å jobbe med lett-lest brosjyren 
om endret beboer-sammensetning.  

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Nasjonalt senter for utviklingshemming og aldring 
dekker våre utgifter til dette arbeidet. 
Medlemmene får lønn for arbeidet 
 

Vedtak: Hanne, Leif Kåre og Lars Ole blir med. 
 

 

03/05 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN 
  Et medlem og en tilrettelegger  

vil få dekket lønn og utgifter til reise. 
Flere er velkomne som gjester. 
Vi kommer tilbake til programmet senere. 

 
Vedtak: Etter en avstemming  

ble Hanne valgt som representant fra gruppen. 
 

 

02/05 SAMARBEIDS-AVTALE 

På årsmøte til Bærum lokallag av NFU  
fortalte Lars-Ove om RGB og 
samarbeidsavtalen mellom RGB og  
administrasjonen i kommunen 
 

I samarbeidsavtalen er det et punkt om samarbeid med NFU 
Vi spurte NFU om de kunne tenke seg  
et nærmere samarbeid med RGB.  
NFU ville at styret skulle jobbe med videre med saken. 
 

Kari Bue som jobber med medlems-registeret i NFU  
ønsker å treffe RGB.   
Helene Holand kan også tenke seg å treffe RGB. 
Hun kan kanskje være en kontakt-person for oss  
i forhold til tilknytning til NFU.   

 

Vi fortsatte på avtalen, se vedlegg 2/220 
 

Vedtak:   Avtalen med tilleggs-forslag er godkjent. 
  Sendes til kontakt-personene 

 
  

01/05 SOR-KONFERANSE 2005 
 
Det blir mulighet for overnatting,    
Alle ønsker overnatting. 
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Rune Heien blir sammen med oss på konferansen. 
 
Husk på søke om permisjon. 
 

Vedtak:   Fortsetter på søndag 6. mars. 
 
 
 

EVENTUELT 
-  Ingen saker til eventuelt. 
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Vedlegg 1/220 
 
Fra: Grete.Wangen@hiak.no 
Sendt: 15. februar 2005 08:18 
Til: post@radgivningsgruppen.no 
Emne: Re: Forlesning for studenter 
 
Hei igjen, 

 
Kjempefint at dere vil stille opp! 
 
Jeg setter foreløpig opp RGB på programmet så kan vi komme tilbake til  
detaljer. Ellers er det veldig hyggelig at det er flere som gjerne vil  
komme, men det er vel avhengig av opplegget. Det er kortere tid enn vi  
hadde på rehab.kursene så det har vel liten hensikt å gjennomføre et møte  
slik vi gjorde den gang? I utgangspunktet lønner vi hovedpersonen og en  
tilrettelegger/intervjuer. Det viktigste er å få demonstrert  
selvbestemmelse hos en person med utviklingshemming og få fram betydningen  
av RGB. 
 
Hilsen Grete Wangen 
 
At 16:14 14.02.2005 +0100, you wrote: 
>Det er flere i RGB som kan tenke seg å komme 4. april kl. 13.00 til 14.45. 
> 
>Kan det komme flere? 
> 
>Vi bestemmer på neste møte hvem det er som skal komme. 
> 
>Hilsen RGB 
 
Grete Wangen 
HiAk, AV 
Instituttvegen 24, 2007 Kjeller 
Pb. 423, 2001 Lillestrøm 
Tel: +64849293 
Faks: +64849001 
Mobil: +92817459 
E-post: grete.wangen@hiak.no 
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Vedlegg 2/219 

Dett er en samarbeidsavtale mellom RGB  
og enhetslederne for bolig, arbeid og fritid for brukergruppen i Bærum kommune. 
 
Avtalen har som mål å avklare RGB sin rolle  
i forhold til enhetenes egne brukermedvirkningsorganer. 
 
RGB ble i sin tid opprettet administrativt som et virkemiddel i gjennomføringen  
av ”virksomhetsplan for mennesker med psykisk utviklingshemming 1992-1995”. 
 
1. RGB skal gi råd til enhetslederne  

for arbeid, fritid og hjem.   
RGB er et råd i tillegg til  
enhetenes egne bruker-medvirknings-råd og styrer. 

 
2. RGB har ansvaret for kontakten med  

Andre grupper og råd for utviklingshemmede 
i Norge og Norden. 

 
3. RGB har ansvaret for å arrangere konferanser,  

tema-kvelder og tema-helger for utviklingshemmede,  
ansatte og andre interesserte. 

 
4. RGB kan lage brosjyrer lett-lest for kommunen. 
 
5. Bærum kommune dekker RGBs drifts-kostnader  

etter avtale og godkjent budsjett. 
 
6. Enhetslederne blir invitert til møter hvor for dem aktuelle saker tas opp. 

De kan også komme når de ønsker å ta opp saker eller etter eget ønske. 
Enhetslederne får tilsendt godkjente referat. 

  
7. Tilretteleggerne skal i 2005  

utrede og fremme forslag om  
alternativ organisatorisk tilknytning til: 
 
a) NFU eller lignende  
b) eventuelt se på alternative kommunale tilknytningsformer. 

 
8. Tilretteleggerne har ansvaret for at det søkes om prosjektmidler.   

Tilbakemelding om status på dette innen mai 2005. 
 
Hva skal være enhetsledernes oppgaver i avtalen? 
RGB har følgende ønsker: 
 

A. Informere RGB om hva som skjer i kommunen 
B. Gi RGB oppgaver i forhold til temaene hjem, arbeid og fritid. 
C. Sende E-post til oss når det skjer noe RGB bør vite 
D. Ha tett samarbeid med tilretteleggerne for å forberede saker.  
 
Årsrapport ½ års rapport? 


