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Referat fra 10. april 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen, 

    Leif Kåre Fjelde og Jacob Sverdrup  
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Martin Sletten Eriksen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30 

Besøk:  3 ansatte fra Asker kommune, Iren Westrum, Bitten Hørlyk 
    og Mari Anne Løkken 

Vedlegg:  Ingen 
 
 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

Leif Kåre og Lars-Ove fortalte fra besøket i Tromsø. 
Det var 50 deltakere tilstede. 
5 brukere deltok. 
De var aktive og stilte mange spørsmål. 
De har tenkt å starte brukerråd. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Lese-gruppe lørdag 14. april 2007 kl. 11.00 til kl. 13.00. 
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  Brev til gruppen 

  Vi har fått filmen fra dansk TV2 ”Er du åndssvak?”. 
 
 

 @ E-post 
E-post fra Heidi Hjelle i Molde. 
Hun forteller at de er i gang med kurs om selvbestemmelse. 
Vi har bedt om kopi av DVD og kurs-hefte. 
  
E-post fra Anne Austveg  
med referat fra siste møte i sentralt brukerråd. 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
Fant ikke noe nytt på hjemmesidene vi pleier å sjekke. 
 

 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  Referat fra sentralt bruker-råd 6. februar 2007. 
  Lars Ole fortalte kort fra referatet. 
 
  Iren Westrum forteller  
  at det ikke er noen felles plass hvor mennesker med utviklingshemning  
  kan komme med sine tanker og meninger. 
  Hva de mener om kommunens tilbud og tjenester? 
  Kommunen ønsker å legge forholdene til rette for dette  
  og jobber med å få politikerne med. 
 
  Bitten jobber på Bondihagen som består av 5 enheter  
  med til sammen 20 mennesker. 
  Alle enhetene har husmøter,  
  men de er organisert forskjellig. 
 
  Mari Anne jobber på Askervangen. 
  Der er det husmøter en gang i uken. 
  De som bor i egne leiligheter har ingen møteplass. 
 
   

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  
 

 
06/07  NORDISK KONFERANSE OM ALDRING 
  HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING 

 
  Vi så på ”Å leve uten barn” som varer i 15 minutter. 
  Man må selv få bestemme om man ønsker barn,  
  men det kan være lurt å prøve med en dukke først. 
  Filmen passer best for yngre personer. 
  Vi kan bruke den i forbindelse med en tema-kveld om sex og samliv. 
 
 
  Dansk TV2 dokumentar ”Er du åndssvag?”  
  om livet på en institusjon som heter Strandvenget.   
  Filmen er fra 2006 og varer i 40 minutter. 
  Filmen viser hvordan personalet er mer opptatt av å se TV  
  og snakke sammen,  
  enn å ta vare på de som bor der. 
 
  ”Filmen var sjokkerende,  
  filmen viste hvordan det var på Emma Hjorth tidligere,  
  viste masse som fikk sinnet mitt til å gå amokk,  
  de ansatte burde settes i fengsel,  
  de behandler de som dyr og ikke som mennesker”.   
  Dette var noen av kommentarene etter filmen.   
 
  Et forslag er å vise litt fra denne filmen,  
  stoppe filmen og si hva vi mener om opptaket  
  og så vise filmen fra ”Demensenheten på Trinvold. 
  Vi ønsker å sette fokus på de gode løsningene. 
 
Vedtak:   Fortsetter med flere filmer på neste møte. 
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07/07  VEDTEKTER 
   
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 261. 
Referatet ble godkjent. 
 
 
 

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

 EVENTUELT 
   
  
 Gjester til lunsj 
 Martin foreslår at RGB spanderer lunsj til gjestene. 
 Alle er enige i det. 
 
 Innkalling til møte i SAR 
 Tirsdag 24. april kl. 13.00 til 15.00. 
 Vi innkaller BKA-rådet, REGA-rådet og Fredags-styret. 
 Martin tar kontakt med BKA-rådet, Tove tar kontakt med REGA-rådet  
 og Lars-Ove tar kontakt med Fredags-styret. 
 Vi tar opp meldingen og felles sommer-avslutning. 
 
 
 
 
   
  


