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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 3. mars 2009 
Tilstede: John-Harald Wangen,  Tove Kjevik, Anne Marie Berg, 

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

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

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen 

   
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Lars-Ove og Lars Ole har vært på møte i med NFU 
om EU-prosjektet - se sak 02/09. 
 
Erik har vært på møte i BKA-rådet torsdag 26. februar.  
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie hadde med brosjyre om ferie-reiser. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Lørdag 21. mars er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek. 
 
Lørdag 13. juni  
er det Stolthetsparade i Oslo. 
Vi var med i 2008  
og kan tenke oss å være med i år også. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.299 
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  Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Vi har ikke fått svar fra Vivil om aktiviteter til høsten. 
  
Invitasjon til åpent møte/Idédugnad for boligsosialt samarbeid. 
Onsdag 11. mars, kl. 12.30-15.00 
Arrangør er Boligkontoret i Bærum kommune.  
 
 

        Internett og hjemmeside 

 
På NFUs side kunne vi lese  
om segregering - stenge noen ute fra samfunnet. 
Artikkelen med Helene Holand som sto i Notabene  
ble delt ut. 
 
Vi leste også om leve-kårs-undersøkelsen -   
hvordan vi lever og har det , 
som ikke forteller oss  
hvordan mennesker med utviklingshemmede har det,  
fordi de blir en så liten gruppe i undersøkelsen. 
 

PÅ NAKUs side leste vi om  

at NFSS - Nettverk funksjonshemmede,  

seksualitet og samliv  

har fått ny hjemmeside.  

 

På SORs sider leste vi om en ny lett-lest bok om. 

Marit Hoem Kvam har skrevet boka Pass deg, Line!  

Boka forteller om møtet mellom tillit og trusler,  

med ord og innhold det er enkelt å forstå. 
 

   

 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Bruker-råd og samarbeids-partnere  

   
  Laget saksliste til møtet og sendt dette ut. 
   
 

  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 
  ……   
   
 
  Brukerråd i boliger 
  Vi har ikke fått noen referater fra andre grupper. 
 
 
  Asker-gruppen 
  Vi har fått referat fra møte 19. februar. 
 
 
  Sentralt  brukerråd 
  Det har vært møte 24. februar. 
  Referatet kommer senere. 
 
 
  Funksjonshemmedes råd 
  Vi har sett på referatet fra 12. januar. 
  Ingen saker spesielt for oss. 
 
 
  Helse-meldingen 
  Se egen sak (01/09 HELSE-MELDINGEN) 
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SAKER  

 
 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

Møtet i økonomi-gruppa er utsatt fra mandag 2. mars  
til mandag 9. mars. 
 
Referatet fra møtet i program-gruppen er ikke ferdig ennå. 
 
Stemme-høring er satt til 7. og 8. november 2009.   

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
   
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.   
 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

10/08 ÅRS-RAPPORT OG REGNSKAP 

    
Vedtak: Utsatt til neste møte. 

Tilretteleggerne forbereder papirene. 
 
 
 

01/09 HELSE-MELDINGEN 

Vi så på Puls-innslaget fra 16. februar 
om NAKUs rapport om helse-forholdene  
for mennesker med utviklingshemning i Norge. 
 
For å se innslaget, klikk på http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/464407 
Vi prøver å vise innslaget på tema-kvelden. 
 

Vedtak: Anne Marie, Erik, Leif Kåre, John-Harald, Lars-Ove,  
Jacob og Lars Ole kommer. 
 
 
 

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/464407
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02/09 EU-PROSJEKT  
Da er det avklart at Leif Kåre, Anne Marie  
og Erik drar til  Graz i Østerrike . 
 
Cecilie Dahl blir også med. 
 
Lars Ole blir med på opprag fra NFU  
og Lars-Ove blir med fra Bærum kommune.  
 
For å kunne legge inn flere ord i tale-maskinen til Erik,  
skal Lars Ole ta kontakt med Stine. 
 
Vi skal reise søndag 22. mars  
og kommer tilbake på torsdag 26. mars. 
 
Vi får dekket alle utgifter, 
men trenger å ta med litt lomme-penger. 
 
Lars-Ove ordner med flybilletter  
og avtaler med arbeids-givere om permisjon med lønn. 
 
Karl Elling fra NAKU blir med oss de to første dagene. 
 
Onsdag 2. september får vi besøk fra Østerrike. 
De blir her til 15. september. 
I løpet av den tiden skal vi trene på å intervjue. 
Den siste uken skal vi intervjue. 
 
Lars Ole tar med video-kamera og filmer fra besøket. 
 

  I juni 2010 skal arbeidet presenteres på Verden-kongressen  
for Inclusion International i Berlin.  

 
Vedtak: 19. mars skal det være møte med kommunal-sjefene om prosjektet. 
 
 
 
 

03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT? 

 
Vedtak: Utsatt 
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 Godkjenning av referat nummer 299 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
EVENTUELT 

 
Vi markerer møte nr. 300 neste gang  
med noe godt å spise på slutten av dagen. 
 
John-Harald fortalte at han skal forlove seg med sin kjære  
i løpet av 2009 – alle gratulerer. 
 
Vi venter på svar fra SV om de kommer på besøk. 
 
Stortings-valget 2009. 
Skal vi gjøre noe i forhold til dette? 
 
 


