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Nr.228  
 
 

Referat fra 13. september 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, Rita Engen, Leif Kåre Fjelde  

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen 
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 

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

Besøk:  Jack Eklund fra Bærum arbeids-senter 
Vedlegg:   
 
 

 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 227. 
Referatet ble godkjent med noen rettelser. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen møter. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Lars-Ove hadde med en artikkel  
fra Budstikka onsdag 7. september 2005 
om oppsigelser på Bærum arbeids-senter. 
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 Beskjeder og informasjon 

Henning Furulund og Jon Erling Hagen ble invitert til dagens møte,  
men ønsket ikke å komme.  
 
Fritids-kalenderen for høsten 2005 er kommet. 

 

 Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 

 @ E-post 

Ingen E-post. 
 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

Intet spesielt. 
 

  

 

SAKER  
 
01/04     BOLIG-SPØRSMÅL 

 
Forslag til tekst i Ny bolig? - brosjyre. 
 
Det må stå noe om samboer-skap  
 
Skrive noe om hva bo-støtte er. 
 
Skrive kort om RGB. 
Bilde og tekst om forfatterne på side 2.   
 
Kontrakt som vedlegg til brosjyren? 
 

Vedtak:   Tove og John-Harald skal lese brosjyren til neste møte. 
De skal snakke med andre om den  
og sette røde streker der de er usikre på hva som menes. 

 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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 08/05     MØTER HELE DAGEN 

  Istedenfor oppgaver mellom møtene,  
er det forslag om å ha en hel dag sammen,  
slik at vi får bedre tid til å følge opp sakene. 

 
  Rita synes det er et godt forslag.   

Hun foreslår å starte kl. 09.00 og være ferdig kl. 15.30. 
 
  Tove mener vi må undersøke litt mer. 
  Hun vil også tenke litt mer på saken. 

   Hun er ikke i mot forslaget. 
 
   John-Harald synes det er et godt forslag. 
   Han er enig med Rita når det gjelder tidspunktene. 

 
  Leif Kåre er positiv til forslaget og tidspunktet. 
 
Vedtak:   Tilretteleggerne tar opp denne saken 

i første møte med enhets-lederne. 
  Saken tas opp med enhets-lederne i felles-møte med RGB.  
  Tas opp med arbeids-giverne i neste omgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/05     STORTINGS-VALG 2005 

 
Vedtak:   Utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09/05     OPPSIGELSER 

  Jack synes det var hyggelig å bli invitert til vårt møte. 
  Han opplever denne saken som vanskelig. 



 Side - 4 

   
  John-Harald lurte på om det finnes  

noe skriftlig informasjon om disse sakene. 
 

Vi fikk kopi av saken til sektor-utvalget,  
eget forslag fra Benthe Runden  
og hørings-svar fra Funksjonshemmedes råd. 
 
I Handlings-programmet for 2005 – 2008 
foreslo rådmannen at det skal bli færre tilrettelagte arbeidsplasser  
som Bærum kommune betaler for.   
Samtidig skal det søkes om 
støtte til flere arbeids-plasser som satan betaler for. 
 
Kommunen mener at det er noen arbeids-takere  
som vil ha større utbytte av et dagtilbud. 
 
Mange arbeids-takere opplever at  
de har fått for liten eller ingen informasjon. 
 
Henning Furulund har samlet inn 25 tusen under-skrifter  
fra personer som er i mot oppsigelse av  
utviklingshemmede arbeids-takere. 
 
Jon Erling Hagen har skrevet brev til oss  
og fortalt at han synes informasjonen  
til arbeids-takerne er for dårlig. 
Han ønsker mer bruker-medvirkning på arbeids-sentrene. 
Han jobber for at ingen skal miste sitt arbeids-tilbud. 

   
  Jack fortalte at de jobber med å gi bedre informasjon 
  og snakke med den enkelte som får tilbud om dagtilbud. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

EVENTUELT 
Ingen saker til eventuelt. 


