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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 
 
 
 

Referat fra 15. desember 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. 12.00 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:   

   

 
 
 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Evaluering av Stemme-Høring onsdag 9.desember. 
  Vi ta opp igjen saken når referatet er ferdig. 
 
  Leif Kåre og Erik har vært på vedtaks- møte  
  om Stemme – Høring onsdag 25.november. 
  Det er enighet i gruppen om at Leif Kåre 
  Understrekriver på vegne av gruppen.  

  
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med utklipp fra Bæringen nr.14 
Hvor det står om arbeids- sentrene og jule- produksjon. 

 

Nr.257  

 

Nr.312  



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 312 

 Side - 2 

 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Første møte over nyttår er 12.januar. 
Lese-gruppa på Bekkestua bibliotek starter opp igjen 23.januar. 
 
 
 

  Brev til gruppen 

  Utskrift fra banken. 
 
 
 

     @   E-post 
Referat fra BKA-rådsmøter. 
Referat fra vedtaks-møte Stemme-Høring 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Anna fra Grunden har deltatt i et debatt-program 
om foster-diagnostikk på svenske TV. 
Vi hadde problemer med ULF sine hjemmesider. 
 
Reporter/programleder Steinar Wangen fra Empo 
Har holdt et foredrag på 20 minutter på NAKUS-KONFERANSE. 
Om Livskvalitet for personer med utviklingshemning. 
Han snakker om livskvalitet for meg og andre med utviklingshemning. 
 
SOR skriver på sine sider  
at Helse og rehabilitering har delt ut midler 
til flere spennende prosjekter 
i regi av Norsk forbund for utviklingshemmede. 
En av dem er «Lett kokebok», utvikling av kokebok 
For mennesker med kognitive funksjonsvansker, 
Med råd til personal om tilrettelegging av matlaging. 
Det er Anne Gro innstrand 
Og SOR rapports redaktør Sølvi Linde som står bak prosjektet.  
 

 
 

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. 
 

 
  Bruker- råd og samarbeids-partnere 
 
   

  SAR-møtet 
  Ingen saker, neste møte i SAR er 9.2010. 
   
   

  Referat fra andre brukerråd 
  Brukerrådet i jernbane-veien 
  har hatt seminar på Klekken hotell i november. 
  Anne Marie tar med referatet når det er ferdig. 
  
     
  BKA-rådet     

2 referater fra 19. november og 10.desember. 
- Empo-opptak om brukerråd 
- Brukerråd i Ås kommune 

   
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat 
   
   
  Asker-gruppen    
  Ingen referat 
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  Sentralt  brukerråd   
  Har ikke hatt møte siden sist. 
 
   

  Funksjonshemmedes råd 
  På møtet 1.desember fattet rådet følgende vedtak 
  om ferie/turer for brukere med bistandsbehov: 
   
  Rådet ber om at NAV og kommunen til neste møte  
  gir en oversikt over gjeldende rutiner og regler 
  vedrørende ferieopplegg for brukere 
  med nedsatt funksjonshemmede og dere ledsagere. 
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SAKER  

 
 
03/08  STEMME-HØRING 2009 

  Det er enighet i gruppen om å stå bak 
  målene fra Stemme-Høringen 

om å arrangere 3-5 Stemme-Høringer på lørdager 
fra kl 12 til kl.20 i 2010. 
At det opprettes en egen konto for Stemme-Høringer 
Og at det må søkes om penger for å gjennomføre disse. 
BroBygger-Ligaen har ansvaret for å følge opp disse punktene 

   
Vedtak: Leif Kåre skriver under på protokollen på vegne av RGB. 
 
 
 
 

05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN  
  Hva skal vi si når vi presentere oss som medlemmer av RGB. 
 
Vedtak:  Alle har laget noen punkter om seg selv. 
 
 
 
 

02/09 LETT-LEST HEFTE-SUNN OG FRISK 
  Vi har blitt spurt om å kommentere det nye heftet  

«Sunn og frisk med bra mat og trim» fra utviklingshemning og aldring. 
Vi har tidligere gitt tilbakemelding på de andre heftene i serien. 
om å jobbe videre med bruker spør bruker  
  

Vedtak: Vi påta oss oppdraget, men ber om kr.3000.- 
  i støtte til Berlin-turen for oppdraget. 
  Vi vil bruke tid på årets to første møter til dette. 
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 Godkjenning av referat nummer 312 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 

 
 

 

 

EVENTUELT 
Ingen saker til eventuelt. 


