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Referat fra 18. mai 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, Rita Engen og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Hanne Borthen og John-Harald Wangen 
Møte-leder: Rita Engen 

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

Besøk:  Kjersti Skirdal fra DELTA-senteret 
Vedlegg:  Ingen 
 
 
 
 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 223. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Vist stand fra RGB på NAFO-seminar. 
 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp eller nyheter. 
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 Beskjeder og informasjon 

  Rita forteller at bolig-brosjyren blir ferdig til høsten.   
Arbeidet avsluttes med en bedre middag og kaffe. 

 
  Sommer-avslutningen   

Invitere de politikerne som har vært på stafetten. 
Invitere enhets-lederne og bruker-medvirknings-rådene. 
Invitere Kommunal-sjef Einar Kindberg. 
Invitere noen fra styret i NFU lokallag i Bærum. 
Invitere Funksjonshemmedes råd – 2 personer. 

  Invitere andre samarbeids-partnere.   
 

Invitere ”Bæringen”, Budstikka, ”Samfunn for alle” og ”Klar Tale”. 
 
 

 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 

 
 

 Internett  og hjemmeside 

Vi har sjekket tilgjengeligheten til Bærum og Asker hjemmesider. 
Bærum får 4 stjerner og Asker 2 stjerner. 
Hjemmesiden til Sosial- og helse-direktoratet får 5 av 6 stjerner. 

  
 

 @ E-post 

  Ingen e-post. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/liste.asp
http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/liste.asp
http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2004/liste.asp
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SAKER  

 
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE 

I samarbeids-avtalen punkt 7.  
står det at tilretteleggerne skal i 2005 
utrede og fremme forslag om  
alternative organisatoriske tilknytninger. 
 
Det betyr at tilretteleggerne skal undersøke  
om RGB kan være en del av en organisasjon,  
for eksempel NFU.   
 
Lars-Ove har snakket med  
leder av Bærum lokallag av NFU Unni Einekjær 
og leder av fylkes-laget Tove Britt Henriksen.  
 
De støtter RGB,  
de foreslår at RGB snakker med NFU sentralt, 
for å finne ut hvordan et samarbeid kan foregå. 
 
Lars Ole ha snakket med Greetje Refvem  
i Sosial- og helse-direktoratet.   
Hun jobber med å lage et kompetanse-miljø  
for arbeidet med utviklingshemmede.   
Hun vil gjerne treffe tilretteleggerne,  
men kan ikke før i begynnelsen av juni. 
 
Lars Ole har snakket med Helene Holand i NFU sentralt.  
Tilrettetleggerne skal møte henne fredag 27. mai 2005. 
 

Vedtak:   Se fast punkt Informasjon  
når det gjelder invitasjon til sommer-avslutningen. 

 
 
 
 

04/05     NETT-VERK HELSE-ØST 

 
Vedtak:    Utsatt til neste møte. 
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05/05     STORTINGS-VALG 2005 

  Leif Kåre fortalte kort om seg selv  
og om hvorfor det er viktig med RGB.   
Viktig at funksjonshemmede  
får komme til ordet og si hva de mener. 
 
Rita fortalte kort om seg selv  
og arbeidet med lett-lest brosjyre  
om endret bebeoer-sammen-setning. 

 
  Tove fortalte kort om seg selv. 
  Hun fortalte om politiker-stafetten. 
 
  Kjersti Skirdal jobber som prosjekt-leder ved DELTA-senteret. 

DELTA-senteret er statens senter  
for til-rettelegging for til-gjengelighet for funksjonshemmede  
og for deltagelse i samfunnet. 
 
Vi fikk mange spennende brosjyrer. 
 
Kjersti jobber spesielt med et prosjekt som heter: 
”Til-gjengelighet til valg  
og utøvelse av borger-rettigheter”. 

   
  Til-gjengelighet til valget 2005 

Lage en veileder til kommunene som forteller  
hvordan de kan til-rettelegge for funksjonshemmede. 

  Dette gjelder for alle funksjonshemmede. 
 
Det blir laget en sjekk-liste,  
hvor man kan krysse av at ting er gjort  
for å gjøre det til-gjengelig.  

 
Kommunal- og regional departe-mentet (KRD) 
har ingen krav til de politiske partiene  
når det gjelder til-rettelegging av informasjon. 
Jan Morten Sundeid har jobbet mye med valg i KRD. 

 
 

EVENTUELT 
Se Informasjon. 

http://www.shdir.no/index.db2?id=15543
http://www.valg.no/

