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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 

Referat fra 3. februar 2009 
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,  Anne Marie Berg, 

Jacob Sverdrup, Leif Kåre Fjelde og Erik Songstad  
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes   

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00   

Besøk:  Vernepleier-studenter Vibeke og Ola 
Vedlegg:  Ingen 

   
 
 Alle presenterte seg  

og fortalte kort om seg selv. 
 
 
 

 Faste punkter: 

 
 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Erik og Lars Ole har vært på møte i Økonomi-gruppa. 
Referat tar vi under sak 03/08. 
 
Det har vært møte i BKA-rådet 29. januar. 
Vi tar det med under punktet samarbeids-partnere. 
 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie hadde med utklipp om ”Mamma mia”-forestilling. 
 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.297 
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 Beskjeder og informasjon 
Jacob har begynt på Dissimmilis  
og kan derfor ikke være med  
på møte i Arrangør-gruppe-møte i morgen. 
 
Tove er kanskje på Guriset neste møte. 
 
 

  Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Sendt e-post med spørsmål til ULF og Vivil. 
Fått svar fra ULF om at ferien er uten ”pedagoger”.    

 
 

        Internett og hjemmeside 

 
Grunden har vært gjester i et tv-program. 
 
ULF skal på ferie-tur til Tyrkia. 
Vi lurer på om dette er en pedagog-fri-ferie? 
Vi har sendt en e-post.  
 
  

 
Bruker-råd og samarbeids-partnere  

   
   

  Neste møte med SAR er 31. mars 2008  
  kl. 13.00 til 15.00. 
  Vi kan være i Løkkeåsveien 2. 
 
 
  Referat fra andre brukerråd: 
   
 
  BKA-rådet 
  Har hatt møte 29. januar 
  De skal ha fest på Skui-grendehus 29. april. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.grunden.se/nyheter.html
http://ulfweb.googlepages.com/
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  Vi har ikke fått noen referater fra andre grupper. 
 
 
  Asker-gruppen 
  Ikke fått noen referat siden sist. 
 
 
  Sentralt  brukerråd 
  Ikke noe spesielt. 
 
 
  Funksjonshemmedes råd 
  Vi har sett på referatet fra 12. januar. 
  Ingen saker spesielt for oss. 
 
 
  Helse-meldingen 

Det er årsmøte i Vivil 9. mars.   
Derfor er denne dagen opptatt. 
Mandags-klubben har mye program  
og temaet passet ikke inn i programmet.   
 
Forslag om at vi har en tema-kveld  

  på tirsdag 10. mars kl. 18.30 til 20.30 
  i kommune-gården. 
 
  Gøran kommer og forteller om helse-meldingen. 
  Alle kommer med sine tanker og spørsmål. 
   
  Saken har fått eget nummer 01/09. 
 
  På neste møte lager vi en invitasjon. 
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SAKER  

 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

Neste møte i Arrangør-gruppen er  
onsdag 4. februar fra kl. 17.00 til kl. 19.30.  
 
Erik, John-Harald og Lars Ole kommer fra RGB. 
 
Alle vil gjerne være med på inspirasjons-helg med ULF. 
Nytt forslag er helgen i uke 14. 
VI har laget en liste som vi tar med på møtet i morgen 
over de som kan være med på helgen. 

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 
 

02/09 EU-PROSJEKT  
  Lars-Ove fortalte litt om prosjektet. 
 
  Utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede 
  om kvalitet og tjenester i bo-tilbud. 
   

Det skal prøves ut i Norge  
for å se hvordan det kan fungere i et land  
hvor tjenestene leveres av det offentlige. 
 
Tsjekkia og Tyskland skal også være med. 

 
  Minst to personer skal lære seg å intervjue. 
 
  Oversette spørsmål til norsk  

og tilpasse de norske forhold. 
 

Reise til Østerrike i uke 13 (søndag 22. mars til torsdag 26. mars). 
 
Til høsten i uke 36 (onsdag 2. september til 15. september)  
kommer det besøk fra Østerrike for å trene på opplegget. 
 
Prosjektet avsluttes med en konferanse i Berlin i juni 2010. 
 
Erik, Anne Marie, Leif Kåre kan tenke seg å intervjue. 
Tove, John-Harald og Jacob vet ikke. 
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09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

  Leif Kåre syntes det var interessant å treffe studentene.  
Han syntes de stilte for få spørsmål,  
men de var opptatt av hva vi holdt på med. 
 
Kanskje sende studentene noe på forhånd,  
slik at de kan forberede seg. 
 
Det er ønske om å kunne forberede forelesningen  
bedre på forhånd. 
 
Lage et manus med enkle setninger,  
slik at alle vet hva som skal sies. 

 
  VI starter med å lage et foredrag  

som kan vare ½-time først. 
 
 
  Viktige punkter: 
 
  Trives med å jobbe med saker. 
  Snakke om de. 
 
  Møteleders oppgaver, tid og sted 
   

Organisering, nye medlemmer og tilknytning 
 
  Hvorfor er det viktig med en rådgivningsgruppe 
 

Hvordan startet RGB og hvorfor 
 
  Årsrapport, budsjett og regnskap 
 
  Saker vi tar opp, for eksempel Stemme-Høring, omsorgs-meldingen 
 

Samarbeidspartnere, andre brukerråd, SAR (forklare forkortelser) 
 
  Selvbestemmelse 
 

Besøk av politikere 
 

Lett-leste bøker og brosjyrer 
 
 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
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10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP 

    
Vedtak: Utsatt til neste møte. 

Tilretteleggerne forbereder papirene. 
 

 
 

 Godkjenning av referat nummer 297 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
EVENTUELT 

 
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk. 
 
 
Erik tenker på stortings-valget 2009. 
Skal vi gjøre noe i forhold til dette? 

 
 
Mamma mia 
Anne Marie kan tenke seg  
å dra på ”Mamma mia” en gang etter 19. mars. 
Vi har sendt e-post til Jon Erling Hagen som er leder av BKA-rådet  
og bedt han ta det opp med rådet. 
 


