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Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 

Referat fra 27. februar 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen og Leif Kåre Fjelde  
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Martin Sletten Eriksen 
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Kontaktperson Sven Erik Tholander 
Vedlegg:   

 
 

 Faste punkter: 

 
 

  Referat fra andre møter   

Lars-Ove har vært på møte med Kommunenes sentralforbund. 
De snakket om å lage bruker-undersøkelser  
for mennesker med utviklingshemning i kommunene i Norge. 
De ønsket å høre om Lars-Ove hadde noen forslag 
og tanker om dette. 
De skal ha en for-undersøkelse (pilot-)  
og Lars-Ove forslo at Bærum kunne være en pilot-kommune. 
 
Vi har sett på referatene fra møtene i sektorutvalg bistand og omsorg. 

 De tok ikke opp noen saker som gjelder  
oss på de to siste møtene. 
 
Vi savner referat fra møtene i funksjonshemmedes råd. 
Hvorfor ligger disse ikke på kommunenes intranett? 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
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 Beskjeder og informasjon 
 
Leif Kåre og Lars-Ove er i Tromsø 27. mars  
og kommer derfor ikke på møte denne dagen. 
 
 
Tove inviterer Hege Shinnes til møtet 27. mars. 
Vi spør om hun har tid til å være med på hele møtet. 
 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 
 

 @ E-post 
E-post fra Geir Aasgaard som takker for at han får våre referater. 
Han ønsker oss lykke til med arbeidet. 
 
E-post fra Steinbua i Møre- og Romsdal. 
De lurte på hvem som var på besøk fra Møre- og Romsdal  
på vårt møte nr. 256.   
Vi sendte de svar med adressen til Heidi Hjelle. 
 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
Vi har besøkt sidene til NFU, lokalt og sentralt, 
Grunden, SOR, ULF, Bærum kommune og NAKU. 
 

 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  Besøk av vår kontakt-person for området Hjem. 
    

http://www.radgivningsgruppen.no/
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03/07  KONFERANSE MED GRUNDEN 

 Leif Kåre forteller om det Europeiske møte. 
 Vi kom fredags kveld og ble registrert. 
  
 Der var det folk fra Tyskland, Italia, Skottland, Nederland,   

  Sverige og Norge.   
 Danskene kom ikke på grunn av været. 
 
 Fra Norge var det tre fra BroBygger-Ligaen og en fra RGB. 
 Det var også med tre tilretteleggere. 
 
 Det var litt vanskelig å følge med på hva som ble sagt, 
 fordi det var mye oversettelse. 
 Det ble oversatt til svensk/norsk, tysk og engelsk.   
 
 De var flinke med pauser og maten var god. 
 
 Grunden har en egen media-gruppe som lager avis og TV. 
 De har også et akademi, hvor de har undervisning. 
 
 Tommy som sitter i styrelsen i Grunden  
 holdt et foredrag hvor han fortalte om  
 hvordan livet på institusjonene har vært før. 
 
 Grunden mener at det fortsatt finnes institusjons-tenkning 
 selv om de store institusjonene er borte. 
 
 De sier ”Mosa institusjonene”.   
 Dette sier også den Europeiske alliansen, 
 som nå heter People First Europe 
 
 Det ble snakket mye om samarbeid mellom landene i Europa.   

  Det er bare de landene som har organisasjoner,  
 som er selvstendige fra foreldre-organisasjoner, 
 som kan være medlemmer i People First Europe. 
 
 De ble også enige om å sende nyhets-brev  
 om hva man jobber med i sine land. 
 
 Neste møte skal være i Holland hvis de klarer å skaffe penger. 
 
 

Vedtak:   Vi venter på referat og bilder fra turen. 
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06/07  NORDISK KONFERANSE OM ALDRING 
  HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING 

  
 På telefon fra Gardemoen forteller Britt-Evy  
 om at arbeidsgruppen har foreslått å vise filmer  
 som handler om daglige temaer.  
 De har laget en liste over aktuelle filmer.   
 Bibliotekaren på UAU har laget en oversikt  
 over hva filmene handler om. 
 Hun kan skaffe filmene til oss. 
  
 Det skal være kino samtidig med at det er forelesninger. 
 Forelesningene foregår i tre runder  
 og hver runde varer i 1,5 time. 
 En runde på dag 1 og to runder på dag 2. 
 
 Det blir et eget rom hvor det skal være kino. 
 Skal vi sette at tid til å snakke om filmen etter på? 
 Samme filmen kan godt vises flere ganger. 
  
 De som kommer på konferansen  
 er mennesker med utviklingshemning, ansatte i omsorgen,   

  politikere, andre……  
 Det kommer fra 300 til 500 deltakere. 
 
 
 Det blir laget en konferanse-mappe  
 hvor det skal stå noe om 
 hvem som skal forelese og hva de skal snakke om.   
 Hva skal vi skrive om oss, vår oppgave 
 og hvilke filmer vi har tenkt å vise. 
  
 
 Vi kan godt ha en stand på konferansen. 
 
 Konferanseavgift og festmiddag dekkes for oss. 
 Overnatting dekkes kanskje. 
 Vi vil gjerne overnatte. 
 
 

Vedtak:   Vi ønsker å se på lokale på forhånd. 
  Vi tar kontakt med Holmenkollen Park hotell om dette. 

 Lars Ole bestiller filmer fra bibliotekaren i UAU. 
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08/06  ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006    

  Leif Kåre ønsket Sven Erik velkommen. 
  Leif Kåre fortalte kort om de sakene  
  vi har gått igjennom tidligere i dag. 
 
   
 
  Kommentarer til årsrapporten 
  Hvis vi ønsker mer kontakt med våre kontakt-personer,  
  foreslår Sven Erik at vi blir enda flinkere til å invitere. 
   
  Hvem skal vi sende brosjyren til? 
  Lage en liste på neste møte. 
 
  Har RGB vedtekter? 
 
 
  Kommentarer til regnskapet og budsjettet 
  Penger ut over det vi fikk i 2006  
  må begrunnes. 
  Søknad sendes til Sven Erik. 
 
  Hvordan skal regnskapet revideres? 
  Lars-Ove og Sven Erik avklarer dette. 
   
 
   
  For 2007 
  Det skal lages en melding til politikerne  
  om hvordan kommunen skal jobbe  
  i forhold til mennesker med utviklingshemning. 
    
  Hvordan kan RGB bidra til denne meldingen? 
  Vi ønsker å påta oss oppgaver i forbindelse med meldigen. 
  Sven Erik syntes det hørtes bra ut. 
 
 
Vedtak:   Tilretteleggerne lager et forslag til søknad om penger til neste møte. 

 Vi lager en liste over hvem vi kan sende brosjyren til,  
 på neste møte. 
 Spørsmål om vedtekter tas opp på neste møte. 
 Lars-Ove tar med bilag for 2006 til Sven Erik. 
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 Godkjenning av referat nummer 258. 
Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Saksliste delt ut på møte. 
 
 
 
 
 

 EVENTUELT 
   
 Vi har sendt en e-post  
 til de som har skrevet om empowerment på norsk.   
 Vi har påpekt en fakta-feil i oppgaven på side 12.  
   
 Skal vi lage vedtekter for RGBs arbeid? 

http://www.samordningsradet.no/sitefiles/4055/SORprosjekter/ProsjektSelvbestemmelse/Artikler_og_liknende_PS/Empowermentpanorsk.DOC

