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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 
 

Referat fra 8. april 2008 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,  
   og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 13.00   

Besøk:  Olav Storli fra Pensjonistpartiet 
Vedlegg:  1/281  E-post fra Lisbeth Hammer Krog 
   2/281  Temakvelder Asker-gruppen (glemt i siste referat) 

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Ingen referat fra andre møter. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Tove har med utklipp fra Budstikka 29. mars 2008  
hvor det står at rådmann Elisabeth Enger  
skal slutte i Bærum kommune. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Leif Kåre skal holde foredrag for tildelingskontoret 
om bruker-medvirkning og ansvar for eget liv.    

 
  12. april er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek. 
 
  Rita Engen (tidligere medlem) hilser til gruppen. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.281 
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  Brev til gruppen 

Ingen brev i dag.   
 

 @ E-post 
Vi har fått en oversikt over forslag til tema-kvelder  
fra Asker-gruppen. 
 
Vi har fått e-post fra Lisbeth Hammer Krog (se vedlegg 1/281)   
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
Vi fant ikke noe spennende.      

 
   
 

  Bruker-råd og samarbeids-partnere 

   
 Vi tar opp Tema-kvelder i samarbeid med Asker-gruppen   
 som egen sak på neste møte. 

    
 
  Lars-Ove har sjekker med Odd Landsverk  
  om hvor mange bruker-råd det finnes innen pleie- og omsorg. 
  Vi har fått en oversikt,  
  men får ikke skrevet den ut. 
 
 
  SAR-møte i dag. 
  Vi har inviterer Bjørn Røed til å snakke om omsorgs-meldingen. 
  Gøran Svedsæther kommer isteden for. 
  Eget referat fra møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  

 

14/07  ÅRS RAPPORT 2007 

   
Vedtak: Vi har sendt e-post til Sven Erik Tholander om støtte for 2008. 
 
 
 

15/07  POLITIKER-STAFETTEN 2008 

  Våre møter er annenhver tirsdag fra kl. 09.30 til 14.30 
   
  Vi ønsker besøk i tidsrommet kl. 13.00 til 14.30. 
  Annen tid kan avtales  
  og har dere mulighet til å være med på hele møtet,  
  er det bare hyggelig. 
   
  Dere får sakslisten på forhånd. 
 
  Planen for stafetten ser nå slik ut: 
  
  Tirsdag 22. april  Kanskje Hilde Arneberg fra Venstre 
  Tirsdag   6. mai   
  Tirsdag 20. mai   
  Tirsdag   3. juni   
  
Vedtak: Avventer svar fra de politikerne som mangler. 
 
 
 

01/08  REGION-KONFERANSE OM SELVBESTEMMELSE 
  FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING 

Jacob har meldt fra at han ikke kommer på konferansen. 
Vi har sendt e-post til SOR om at han ikke kommer. 

   
Tove har ikke fått avklart med hensyn til permisjon med lønn. 
Ordner dette på torsdag. 
Lars Ole hjelper til hvis det er nødvendig. 
 

 
Vedtak: Vi tar med stand-materiell og bestemmer hva vi skal ha med  

når vi kommer frem. 
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03/08  STEMME-HØRING 2008 

BBL har sendt søknad til Akershus-fondet 
om støtte til Stemme-høringen. 
De får svar i løpet av mai 2008. 

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
   
 
   

04/08 RETTE OPP RGB-BROSJYREN  
  Lars Ole har rettet opp noe i brosjyren. 

Alle har fått med en brosjyre for å se på denne til neste møte. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 281. 
Referatet ble godkjent. 
Deles ut på konferansen. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Deles ut på konferansen i nest uke. 

 
 

 

 EVENTUELT 
 

 Tove ønsker å ta opp at RGB er 15 år til høsten – 12. september. 
 Tove ønsker å invitere SAR og Asker-gruppen. 
 

Hvis vi skal invitere gjester fra utlandet. 
er det lurt å være ute i god tid. 

  
 Oppdatere adresse-liste. 
 Sjekke listen på neste møte. 
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Vedlegg 1/281 
 
 

 

Fra: Lisbeth [lhkrog@frisurf.no] 

Sendt: 27. mars 2008 10:16 

Til: Rådgivningsgruppen i Bærum 

Kopi: Tone Halvorsen 

Emne: Re: Omsorgsmeldingen 

 

Hei, 

 

Takk for sist og takk for henvendelsen din. Det var hyggelig og viktig for  

meg å være med på møtet. 

 

Når det gjelder omsorgsmeldingen så skriver rådmannen den i disse dager. Så  

er det en del spørsmål i den forbindelse som rådmannen ønsker at vi  

politikere skal mener noe om. Dette noteres opp i administrasjonen. Dette  

foreligger ikke i referater men kommer i selve meldingen som skal sendes ut  

på høring. 

 

Jeg har fått den fine filmen som ble tatt opp da vi var sammen sist. Der  

kommer det klare uttalelser om arbeid, ferie og fritid. Dette er viktige  

innspill til oss politikere. 

 

I neste uke skal jeg ha et møte med rådmannen ang. meldingen. Du skal få  

høre fra meg etter det. 

 

Vennlig hilsen 

Lisbeth Hammer Krog 

 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: "Rådgivningsgruppen i Bærum" <post@radgivningsgruppen.no> 

To: "Lisbeth Hammer Krog" <lhkrog@frisurf.no> 

Sent: Tuesday, March 25, 2008 9:56 AM 

Subject: Omsorgsmeldingen 

 

 

> Takk for sist. 

> 

> Vi har sett på de to siste referatene fra sektorutvalg BIOM. 

> Det står at dere har snakket om omsorgsmeldingen, men ikke hva dere har 

> sagt. 

> 

> Hvordan skal vi vite hva dere mener, når det ikke står noe i referatet om 

> dette? 

> 

> Hva er seminar omsorgsmeldingen? 

> 

> Vennlig hilsen Tove Kjevik 

> Møteleder RGB 

> 

> 

>  
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Vedlegg 2/281 
 
 

 
 
 

 Temakvelder 
 
 

 Kosthold 
o Vi må spise mer frukt, hvilke frukter er bra å spise 
o Det er godt med pizza og pasta. Hvordan kan vi gjøre dette sunt? 
o Hva skjer hvis vi drikker cola hver dag? 
o Hva skjer hvis vi spiser usunne ting hver dag? 
o Hva er usunt å spise mye av? 
o Hvordan lage enkel, god og sunn mat? 
o Hvor lenge må man trene når man har spist noe usunt? 
 
 
 

 Førstehjelp 

o Hva gjør vi når vi opplever: 
▪ Epilepsianfall 
▪ At noen besvimer 
▪ Når noen er blitt skadet (ulykker eller brannskader) 

 Vi må sjekke puls 

 Vi må lære stabilt sideleie 

 Skal man ringe noen når det har skjedd en ulykke 

 Vi kan spørre Norsk Luftambulanse om brosjyrer 
 

 
  

 
 
 

Askergruppen for 

utviklingshemmede 

Erteløkka 9, 4.etasje, 1383 Asker 
Mobilnummer: 99 51 93 94 
E-post: askergruppen@asker.kommune.no 

mailto:askergruppen@asker.kommune.no

