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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 17. november 2009 
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

Renate Røed, Erik Songstad, Leif Kåre Fjelde  
og Anne Marie Berg 

Ikke tilstede:  
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:  Ingen 
Vedlegg:   

   

 
 
 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Lars-Ove har vært på møte i sentralt-brukerråd  
  og hatt møte med Helene Holand og Berit Skjerve  

  om Nueva bruker-undersøkelse.   
 
  
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp denne gangen. 
 
 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.311 
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 Beskjeder og informasjon  

Lars-Ove har snakket med kommunal-sjef Bovild kjønn. 
Hun vil gjerne være med på jule-avlsutningen  
og vise oss rundt på rådhuset.    
Vi må avtale nærmere med Solvor Kristensen om det praktiske. 
Vi har laget invitasjon som vi sende r på e-post i dag. 
 
Klokker-boden har jule-sang i dag kl. 18.00. 
 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev i dag. 
 
 
 

     @   E-post 
To e-poster fra Steinar Wangen. 
En om Tellus-filming av bruker-råd  
og en om innspill til apell på NAKU 8. desember. 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Ikke noe nytt på hjemme-sidene siden sist.

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

   

  Referatet fra SAR-møtet 20. oktober 
   
  Forslag om kanskje ha en Tema-kveld  
  hvor vi innleder om kvalitet og så går vi grupper.   
  Gruppene kan komme med innspill til kvalitet.  
 
  Vi sender ut et brev til alle tjeneste-lederne i kommunen  
  og spør de om hvordan det går med bruker-råd der de jobber. 
  Fortsetter saken i 2010. 
  Vi utfordrer våre tilretteleggere til å komme med et forslag 
  til punkter i brevet og til hvordan RGB kan hjelpe 
  tjeneste-steder med å komme i gang med brukerråd. 
 
 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
     
  BKA-rådet    Ingen referat 
 
  Brukerråd i boliger   
 
  Referat fra Vangkorkens første møte - Hurra 
  - De skal arrangere julebord sammen med personalet. 
  - Renate fortalte om Stemme-Høring. 
  - Skaffe flere spill. 
  - Jule-grøt sammen med foreldrene. 
 
  Asker-gruppen   Ingen referat 
 
   

  Sentralt  brukerråd   
  De tok opp mange saker på møtet 3. november. 
 
  En av sakene var tilbake-melding på kvalitet.  
  Det burde komme flere tilbake-meldinger på kvalitet. 
   
  En annen sak var bruk av ledsager-bevis.   
  På toget må man betale ½ pris både for seg selv og sin ledsager.   
  Hvis man ikke trengte ledsager, 
  ville man bare måtte betale ½ pris for seg selv. 
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  NFU og LUPE vil gjerne ha et seminar/møte  
  for andre pårørende for å informere om sin rolle i sentralt-brukerråd. 
 
  Vi kan godt tenke oss å få litt tid på et slikt møte  
  til å fortelle om hva vi gjør i RGB. 
 
 
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Funksjonshemmedes råd har møte i dag. 
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SAKER  

 
03/08  STEMME-HØRING 2009 

  Renate syntes det var fint å treffe andre funksjonshemmede  
å høre om hvordan de hadde det. 

  Jeg syntes det var morsomt å være på konferansen  
og gleder meg til å treffe de igjen snart. 

   
  John-Harald syntes det var fint å ta opp forskjellige temaer  

og fortelle andre hva han ønsker i livet.   
  Festen var fin og maten var god. 
 
  Erik syntes det var fint å treffe nye venner på konferansen. 
  Likte rolle-spillet godt. 
 
  Leif Kåre syntes konferansen var bra på alle måter. 
  Det har vært en spennende arbeid mot et godt resultat. 
 
  Anne Marie synes det var fint å treffe gamle kjente  

og treffe nye venner. 
  
  Jacob syntes det var spennende å høre  

hva de andre opplevde på konferansen. 
  For et år siden var konferansen bare en ide, 

og nå ble den virkelighet, takket være alles innsats.   
 
  Tove syntes det hørtes fint ut  

å treffe både gamle og nye venner. 
 

Vedtak:  Ingen vedtak 
 
 
 

02/09 EU-PROSJEKT NUEVA BRUKERUNDERSØKELSE
  Helene Holand jobber sammen med Lars-Ove  

for å innføre denne metoden i Norge. 
 
Bærum kommune er bedt av Helse direktoratet  
om å jobbe videre med bruker spør bruker  
innen for tjenester tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning.  
 
Helene har snakket med NAKU  
om å få til en høgskole-utdanning  
for mennesker med utviklingshemning  
hvor også intervjuere kan bli utdannet. 
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Det jobbes for å samle KS (kommunenes sentralforbund),  
høgskoler, organisasjoner og myndigheter  
til et møte for å snakke om  
hvordan en skal få til slike brukerundersøkelser i Norge. 

 
  Tur til konferansen i Berlin blir i hele uke 24 i 2010. 
  Jacob og Tove tenker på om du har lyst til å være med  

til neste møte. 
Renate, John-Harald, Anne Marie og Leif Kåre  
kan tenke seg å være med. 

 
Vedtak: Vi må finne ut av hvor vi kan søke om penger til Berlin-turen 

 
 
 
 
 

05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN 
  John-Harald fortalte om foredraget på høgskolen på Kjeller. 

Det var nærmere 50 studenter tilstede. 
 
  Vi fikk litt knapp tid på slutten, selv om vi hadde 3 timer. 

Neste gang har vi fått 4 timer.  
 
  Neste gang er fredag 22. januar kl. 11.00 til 15.00. 
  Tove og Jacob tar oppdraget.   

Leif Kåre og Anne Marie er reserver. 
 
Vedtak: Alle er enige om at vi lager noen punkter  

som vi alle kan bruke når vi skal presentere RGB. 
Noe av det vi sier er felles og noe er våre egne erfaringer. 
Vi starter på neste møte med å lage en presentasjon om oss selv. 
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 Godkjenning av referat nummer 311 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 

 
 

 

 

EVENTUELT 
 
Vi har laget forslag til møteplan for våren 2010  
og oppdatert adresse-liste. 


