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

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

Besøk:  Hilde Arneberg fra Venstre 
   Anne Marie Berg på slutten av møtet. 
   Jon Erling Hagen så på filmen fra konferansen. 
Vedlegg:  1/282 E-post fra Kristine Skolt Grosås 

 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Vi har vært på konferanse i Ski, se egen sak (01/08). 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.   
 

 

 Beskjeder og informasjon 
  Ikke noe spesielt.   
 

  Brev til gruppen 

Brev fra utviklingshemming og aldring (UA). 
Se egen sak (06/08). 
Kontoutskrift fra postbanken.   

 

 

Nr.257  

 

Nr.282 
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 @ E-post 
E-post fra Gitte i ULF.   
Det står bra til i Danmark. 
Vi kan få deres medlems-blad hvis vi er støtte-medlem. 
Vi melder oss inn som støtte-medlem. 
 
Invitasjon fra Gøran Svedsæter til Work-shop 18. april. 
Temaet er innspill til omsorgs-meldingen. 
Vi fikk invitasjonen sent og det var kort tid til møtet. 
Derfor kunne vi ikke stille opp. 
 
E-post fra Kristine Skolt Grosås KrF.  Se vedlegg 1/282 
 
E-post fra Olav Storli, Bærum pensjonistparti. 
”Jeg vil takke for et interessant møte med dere 8.04.08 kl 13-15.00. 
Det var en positiv stemning, og alle viste et godt humør. 
Godt arbeide med omsorgsmeldingen ønsker jeg dere!” 

 

 
 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
Vi har sett referat og bilder fra konferansen i Ski. 
Se SORs hjemmeside fra region Øst. 
 
På NFUs sider kan vi lese om at det i statsråd 4. april  
ble lagt frem  forslag til ny lov  
som forbyr diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. 
Funksjonsnedsettelse er det samme som funksjonshemning. 
Det blir spennende å se hvordan lovteksten blir. 
 
På Grunden sine sider  
står det om at de har hatt besøk av en politiker  
og snakket om tilrettelagt undervisning. 
Medlemmene i Grunden fortalte om  
sine vonde erfaringer med undervisningen.   
De snakket også om at vitnesbyrdet fra skolen  
ikke kan brukes når man søker på jobb.    

 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://prosjektselvbestemmelse.no/no/hoyremenu/konferanser/avholdte-konferanser-og-samlin/
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Bruker-råd og samarbeids-partnere 

   
  Askergruppen for utviklingshemmede  
  Vi skal jo ha møte i Asker den 28.mai  
  i forbindelse med konferansen Stemme-høring.  
  Vi har endret møtested  
  siden to av medarbeiderene fra Askergruppen  
  ikke kan komme den dagen.  
  Derfor møtes vi i Bondihagen (der hvor Ola og Morten bor).  

adressen er Fredtunveien 2.  
Lurer dere på hvor det er så ta kontakt med Bitten på tlf: 93439378  

 
   
  SAR-møtet 8. april 
  I referat står det at våre referater skal sendes til brukerrådene. 
  Lars-Ove sørger for at vi får e-post adressene. 
 
 
  Referat fra andre brukerråd 
  Her vil vi skrive om viktige saker fra brukerråd  
  som er av interesse for de andre brukerrådene i Bærum. 
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SAKER  

 
 

15/07  POLITIKER-STAFETTEN 2008 

  I dag har vi hatt besøk av Hilde Arneberg fra Venstre. 
  Hilde møter mange politikere i morgen  

og skal spørre de som ennå ikke har vært på besøk  
om hvilke datoer som passer. 

 
  Planen for stafetten ser nå slik ut: 
   
  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 

John-Harald syntes konferansen var grei, 
men savnet egne rom å ha gruppe-arbeid i. 
 
Tove syntes også det var greit på konferansen. 
Den gruppen hun var i fikk ikke nok tid og mulighet  
til å fortelle andre  
om hva de hadde kommet frem til. 

   
  Leif Kåre syntes konferansen ga mange sterke inntrykk  

og fortellinger fra virkeligheten.   
Spesielt han fra Colombia. 

  Konferansieren var spesielt god. 
  Asker-gruppen var også gode. 
 
  Vi hadde stand og fikk delt ut over 50 brosjyrer. 
  
  Vi så en film som Rune har laget fra konferansen. 
  Den var kjempe-fin. 
 
Vedtak: Erik forteller om sine erfaringer på neste møte 
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03/08  STEMME-HØRING 2008 

  Det settes med en økonomi-gruppe, 
som skal jobbe med å søke om penger til konferansen. 
I økonomi-gruppen skal det sitte en fra hver av arrangørene. 

 
Vedtak: Erik og Lars Ole blir med fra RGB 
    
 
 
 

05/08 TEMA-KVELD VÅR 2008 
Planlegge tema og dato. 
 

Vedtak: Utsatt til neste møte.  
 
 
 
 

06/08 REFERANSE-GRUPPE UA 

  Forespørsel fra UA om person som kan sitte i referanse-gruppen. 
 
Vedtak: Forslag om Wenche eller Anne 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 282. 
Referatet ble godkjent. 

 

 Saks-liste for neste møte 
   

 

 

 EVENTUELT 
 John-Harald foreslår at vi drar på besøk til videregående skole 

For å fortelle om vårt arbeid  
og om Stemme-Høring 2008. 
Kanskje er det noen der som kan tenke seg å være medlem i RGB? 

 Vi tar saken opp på neste møte. 
 

Oppdatere adresse-liste. 
 Lars Ole må finne frem den siste listen fra arkivet. 

Vi oppdaterer listen på neste møte. 
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Vedlegg 1/282 
 
 
 

POLITIKERSTAFETTEN 2008 
Tusen takk for at jeg fikk delta på RGB sitt styremøte 11. mars 2008. 
 
Det ble en hyggelig opplevelse.  
Møtet ble ledet av Leif Kåre Fjelde  
som til daglig arbeider på Convis og på Bærum arbeidssenter.  
Han imponerte med sine leder-egenskaper  
og ikke minst evne til å formulere seg verbalt.  
Jeg ble også imponert over organisering og gjennomføring.  
Jeg fornemmet respekt, varme, tålmodighet  
og ”At alle mennesker er viktige”  
som er et punkt i det deres informasjons- brosjyre.  
Mange arbeidsplasser har mye å lære her. 
 
”Alle mennesker har rett til et arbeid å gå til” var et krav som kom frem på møtet. 
Videre ønsker man seg bedre lønn for arbeidet man utfører, ikke i form av trygd.  
 
Takk for invitasjonen.  
 
Jeg sender stafettpinnen videre til neste politiker i formannskapet. 
 
Kristine Skolt Grosås  
KrF 

 
 
 
 
 


