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Nr.232  
 

 

Referat fra 8. november 2005 
Tilstede:  Rita Engen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik 

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen og Lars Ole Bolneset 
Møte-leder: Tove Kjevik 

 Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes  
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Wenche Borge og Rune Sandberg 
Vedlegg:  Høring: Innføring av bruker-råd  

ved tjeneste-steder i pleie og omsorg. 
 

 

 Faste punkter: 

 

  Godkjenning av referat nummer 231. 
Referatet ble godkjent på slutten av forrige møte. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Lars-Ove og Lars Ole har snakket med SOR.  
Det er mulig at RGB og prosjektet om selv-bestemmelse  
kan inngå et prosjekt-samarbeid.  
Til rette-leggerne jobber videre med dette.  
Forslag om samarbeid blir lagt fram for gruppa når dette er klart. 

  

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
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 Beskjeder og informasjon 

Tove kommer ikke på møte 22. november.  
Hun skal til Købehavn sammen med Bærum Kommune. 
Leif Kåre informerer om at Tone Irene er tillits-valgt på Convis,  
Leif Kåre er vara-representant.   

 

 Brev til gruppen 

  Ingen brev. 

 @ E-post 

Ingen E-post. 
 

 Internett  og hjemmeside 
  Vi kom ikke inn på nettet. 

 
  

SAKER  
 
06/05     NYTT MØTE ROM? 

Hvor vil vi være? 
 
1. Løkkeåsveien 2, 1. etasje 

Alle mente det blir trangt der. 
 

2. Løkkeåsveien 2, 2. etasje 
Bra på mange måter, men dårlig luft. 
Usikkert om det er mulig å være her. 
 

3. Emma Hjorth 
Rita stemmer på Emma Hjorth fordi rommet var større. 
John-Harald stemmer på Emma Hjorth  
på grunn av større møte rom og gruppe rom. 

 Leif Kåre er enig.  
 Tove er også enig. 

 
Vedtak:   Alle medlemmene ønsker 

å flyttet møtene til Emma Hjorth. 
 

Tilrette-leggerne kontakter  
Jack Eklund og Rune Heien om dette.  

   

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

  
 

Vedtak:   Alle betaler 20 kr. Til mat hver møte dag. 
   

Vi snakker om saks-lista  
og godkjenner referat på slutten av dagen. 
 
Saks-liste sendes i posten som før. 

   
 
 
 

10/05     BRUKER-RÅD PLO 

  Stortings-melding 40  
sier at kommunene skal opprette bruker-råd 
 
Rådmannen har utarbeidet retnings-linjer  
for bruker-råd innen pleie og omsorg. 
 
Bruker-rådene skal styrke samarbeidet  
mellom brukerne og tjenesten. 
 
Være rådgivere for tjeneste-leder 
 
Tjeneste-leder er leder for et arbeids-lag. 
 
Det må lages retnings-linjer  
for hvordan velge representanter. 
 
De som stiller til valg,  
må vite hva oppgaven går ut på. 
 
Viktig at de som velges  
er interesserte og motiverte. 
 
Er vervet betalt?  
Får representantene permisjon med lønn? 
Hvilken støtte får bruker-representantene? 
 
Der flere arbeids-lag samarbeider,  
må alle tjeneste-ledere være med.  
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John-Harald mener at man må  
ta hensyn til rullestol-brukere,  
slik at de kommer seg inn i møte-lokalene. 
 
Anne synes det er bra med bruker-råd 
 
Tove vil ha forslaget på lett-lest.  
Hun kan da lese det og tenke på det. 
 
Rita synes forslaget er skrevet for vanskelig. 
Flere vanskelig ord. 
 
Rune synes det er bra og viktig med bruker-råd. 
Tjeneste-ledere og fag-konsulenter  
må ta bruker-rådene på alvor. 

 
  Leif Kåre mener at bruker står i fokus.  

Det er bruker som kjenner sine behov for hjelp. 
Vi må tenke på hvilke saker bruker kan sette seg inn i. 
Vi må ikke legge lista for høyt. 
Saker må legges fram på lett-lest før møtene. 
 
Wenche mener det er viktig  
å tenke på hvilke saker,  
som passer å ta opp i bruker-råd. 
 
Lars-Ove synes vi må arbeide mye med dette framover. 
RGB har en viktig oppgave. 
Tjeneste-ledere og fag-konsulenter er også viktige. 
Vi må tenke på hvordan dette kan gjøres  
på en god måte for brukerne og for tjenesten. 

 
Vedtak:   Fortsetter på neste møte. 
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11/05     TEMA-KVELD / HELG 

Se sak 10/05. 
På Tema-kvelden må Brukerne få informasjon  
om hvordan systemet fungerer.  
 
Hvem er tjeneste-leder for hvilke boliger. 
Hva er et tjeneste-sted? 
Hva er en tjeneste-leder? 
Hva er en fag-konsulent? 
Hvem er fag-konsulent hvor? 

 
Planlegge temakveld: 
Hvordan legge opp tema-kvelden?  
Hvordan velge medlemmer? 
Hvem har ansvaret for valgene?  

    
   Sende ut invitasjon 

 
Vedtak:  Fortsette saken på neste møte  

 
 
 
 

12/05     ½ ÅRS-RAPPORT 
 
Vedtak:   Utsettes til neste møte.  

 
 
 
 
 

EVENTUELT 
 
- Vi må snakke om jule-avslutningen 20. desember. 


