
 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 305 

 Side - 1 

 
 

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 26. mai 2009 
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

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

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

Besøk:  Renate Røed 
Vedlegg:  1/305 - artikkel om Stemme-Høring i Budstikka 

   

 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Vi har vært på møte i Arrangør-gruppen  
i forbindelse med Stemme-Høring onsdag 13. mai. 
Vi kommer tilbake til dette under sak 03/08. 

 
  Lars-Ove har vært på møte 20. mai  

med en gruppe som jobber med bruker-undersøkelser  
i kommunen.   
Vi kommer tilbake til dette under sak 02/09. 

 
 

  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med utklipp fra Budstikka  
med oversikt over neste møte i kommunestyret.   
Ellen Johansen er foreslått som nytt fast medlem  
i Funksjonshemmedes råd.  
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.305 
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 Beskjeder og informasjon 
Avslutning i lese-gruppen 6. juni kl. 11.00 til 13.00. 

 
  Stolthets-paraden er 13. juni.   

Vi stiller opp i år også. 
Erik, John-Harald, Jacob og Renate kommer. 
Anne Marie skal tenke på det. 

 
  Vi møtes på Youngstorget kl. 11.30. 
  John-Harald møter på Youngstorget. 
  Jacob og Renate tar Rykkinnbussen 151 fra Kolsås kl. 10.39. 

Erik går på Levreveien kl. 10.42.   
Bussen er inne ved Youngstorget kl. 11.21. 

   
Lands-turnering i håndball og fotball 4. til 6. september. 

 
  Terminliste for høsten 2009.  

Vi starter opp igjen tirsdag 22. september  
og siste møte før jul er tirsdag 1. desember. 

 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått e-post fra  
Helene i NFU og Martin fra Nueva i Østerrike. 
Vi kommer tilbake til dette under sak 02/09. 
 
Flere har svart på invitasjonen til sommer-avslutningen. 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Grunden skal også være med på en svensk versjon  
av Stolthetsparaden. 
SOR informerer om at Prosjekt selvbestemmelse er avsluttet. 
 
 

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

   
 

  Neste møte med SAR er 9. juni 2009 på Emma kafe 
  kl. 12.00 til 15.00. 
   
  Menyen blir sommerkoteletter og pølser,  
  to forskjellige salater,  
  jordbær og is til dessert.   
  Kaffe, te og brus å drikke.   
  NB Husk diabetiker-is. 
   
  Vi inviterer alle i SAR, kontak-personer, tjenesteledere med brukeråd,  
  politikere fra stafetten i 2008, aktuelle kommunal-sjefer. 
 

De vi vet kommer er: 
Elisabeth, Sven Erik, Olav, Jack, 7 fra BKA-rådet,  
3 fra REGA-rådet og 8 fra brukerrådene i boligene. 
Vi er nå til sammen 31 personer. 
 

 
 

  Referat fra andre brukerråd: 
  Ingen referat fra andre brukerråd. 
 
   
  BKA-rådet 
  Vi har fått referat fra møte 14. mai. 
 
 
  Brukerråd i boliger 
  Ingen referater. 
 
 
  Asker-gruppen 
  Ingen nye referat siden sist. 
 
 
  Sentralt  brukerråd 
   Ingen møter siden sist. 
 
 
  Funksjonshemmedes råd 
  Ingen spesielle saker. 
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03/08  STEMME-HØRING 2008 

Vi har lest artikkelen og vi syntes den var bra. 
Jorunn og Astrid fikk sagt mange fine ting. 

  Jacob understreker at det er viktig  
at utviklingshemmede blir hørt. 
 
ULF har inspirert allerede og vi må derfor bare godta  
at de ønsker at vi skal klare oss selv. 
 
Vi må ikke gape over for mye  
og derfor har vi kuttet ut IU-rommet. 
 
Vi tar ansvaret for å lede del 3. 
Vi har allerede mye kunnskap på dette området. 
Det er fritt frem for å komme med innspill  
til andre deler av programmet. 
 
Arrangør-gruppemøtene til høsten  
blir erstattet med general-prøve 1 og 2  
på Asker videregående skole. 
Datoene som er foreslått er  
23. september og 14. oktober  
kl. 17.00 til 20.30 (21.00). 
 
 
 
Program-gruppen har laget et forslag  
til informasjons-brosjyre om Stemme-Høring.   
Den skal sendes ut før sommeren  
og invitasjon og program kommer til høsten. 
 
Vi har kommet med flere innspill. 
Lars Ole tar disse med til program-gruppen. 
 
På spørsmål om pris for deltagelse på Stemme-Høringen  
er de fleste enige om at en pris på kr. 300.- er greit. 
 

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste  møte. 
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02/09 EU-PROSJEKT   

  Leif Kåre lurer på om han får permisjon  
med eller uten lønn? 
 
Svaret på dette spørsmålet er at deltakerne i prosjektet  
ikke skal tape penger på å være med. 

 
  Fire tjenestesteder har sagt ja til å være med, 

Jernbane-veien, Per Skreddersvei,  Levrestien 
og Skytterdalen/Gjettumveien. 

 
Vedtak: Permisjons-spørsmålet må avklares. 
  Vi sender en e-post til Helene Holand. 
 
 
 
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

John-Harald foreslår at denne saken blir lagt under noe annet. 
  Informasjon og presentasjon kan temaet hete. 

Brosjyren om RGB og hjemmesiden  
legges inn under det samme punktet. 
Legges inn under faste punkter. 

 
Vedtak: Alle er enige i forslaget fra John-Harald. 
 
 
  
 

03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT? 

 
Vedtak: Utsettes til over sommeren. 
 
 
 
 

04/09 LETT-LESTE BØKER OM SORG 

Alle har sett på bøkene. 
 

Vedtak: Utsettes til over sommeren. 
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 Godkjenning av referat nummer 305 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
 

EVENTUELT 

Termin-liste for høsten 2009 bestemt.   

Skrives ut på neste møte. 

 

Rette opp adresse-liste. 

Tas på neste møte. 
 

 

 

 

Vedlegg 1/305 
 

 

 

 

 
 

Budstikka 16. mai 2009 


