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Referat fra 29. januar 2008 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,  
   Jacob Sverdrup og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30   

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen vedlegg 

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Lars-Ove har vært på møte om pleie- og omsorgsmelding. 
Meldingen skal fortelle om fremtidige behov til 2015. 
 
Her er noen viktige punkter som meldingen skal handle om: 
- Hvilket tilbud skal kommunen gi i forhold til arbeid og aktivitet? 
- Selveier eller kommunal bolig for utviklingshemmede? 
- Hvilket tilbud skal gis i forhold til ferie og fritid? 
- BPA/Brukerstyrt personlig assistent 
 
Hva mener politikerne om disse punktene? 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
I Bæringen fra 18. januar 2008  
står det om kartleggingen av pleie- og omsorgstjenesten. 
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 Beskjeder og informasjon 
  Fra kl. 11.00. til 12.00 i dag  
  skal det være tilrettelegger-møte for SAR. 
     
  Leif Kåre fylte 47 år i går – gratulerer med dagen. 
  Han har med seg sjokolade og kake. 
   
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 
 

 @ E-post 
E-post fra Anne Framholt i NFU Bærum lokallag. 
Hun ønsker å samarbeide med oss 
og hun vil gjerne komme på besøk og fortelle om NFU. 
Vi ønsker også å samarbeide med NFU Bærum lokallag 
og vi ønsker henne velkommen på et av våre møter. 
 
Vi har fått over 20 e-poster til dette møtet 
og har ikke tid til å skrive om alle sammen denne gangen. 
  
 
 

 Internett og hjemmeside 
   
  På ULF sine hjemmesider  
  står det om en interntt-avis  
  som en av medlemmene har laget.  
 
  På SOR sine sider står det  
  om Fyrfestivalen i Egersund 6. til 8. juni. 
  Kanskje vi skal delta og fortelle om vårt arbeide? 
      
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.123hjemmeside.dk/Smil-Internetavis/4655928
http://www.fyrfestivalen.no/
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  Bruker-råd og samarbeids-partnere 

   
  Neste møte i SAR er 12. februar fra kl. 13.00 til 15.00. 
  På møtet vil en av sakene være pleie- og omsorgsmeldingen 

Følgende områder er kanskje de viktigste: 
- Hvilket tilbud skal kommunen gi i forhold til arbeid og aktivitet? 
- Hvilket tilbud skal gis i forhold til ferie og fritid? 

 
  Hvordan skal vi samarbeide  
  og hvordan skal vi gi hverandre informasjon? 
 
  Hvilke saker kan vi samrbeide om? 
  Et forslag er en tema-kveld om kost-hold. 
 
 
  Asker-gruppen har sendt oss  
  en oversikt over vårens møtedatoer. 
  Vi har sendt de en e-post  
  med forslag om et felles møte 25. mars. 
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SAKER  

 
 

09/07  SAMARBEID MED BBL 

  Vi har begynt å lese referatet fra Strategi-seminaret 
  og har kommet til side 11. 
 
  Leif Kåre opplever at det ikke er lett-lest,  
  men en spennende oppgave. 
  
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
  Vi har ikke funnet møtedato til planleggingsmøtet med BBL. 
  Fastsetter dato på neste møte. 
   
 
 
 

08/07  MELDING OM TILBUD TIL MENNESKER MED  
  UTVIKLINGSHHEMNING I BÆRUM KOMMUNE 

  Se faste punkter:  
- Referat fra andre møter og konferanser . 
- Bruker-råd og samarbeids-partnere 

 
Vedtak: Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. februar. 
  Vi inviterer Wenche Grinderud til møtet fra kl. 14.00 til 15.00.  
  For å si noe om meldingen og høre på våre innspill.  
 
 
 
 

14/07  ÅRS RAPPORT 2007 

  Forslag til rapport utdelt på møtet. 
 
Vedtak: Lese igjennom rapporten. 
 
 
 
 

15/07  POLITIKER-STAFETTEN 2008 

  Vi har sendt ut en deltagerliste på e-post.  
   
Vedtak: Avventer svar. 
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01/08  REGION-KONFERANSE 2008 

  Sendt e-post til Gerd Andersen  
  med spørsmål om vi kan ha stand og informere om vårt arbeid. 
   
Vedtak: Vi ønsker å stille med stand på konferansen. 
 
 
 
 

02/08  Hefte – ”Gammel og GLAD” 

  VI fikk ikke tid til å gå igjennom heftet. 
   
Vedtak: Vi ser igjennom heftet til neste møte. 
  Tas opp på neste møte. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 276. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Utdelt på møtet. 
 

 
 
 EVENTUELT 

 
 Ingen saker på eventuelt. 


