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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 23. mars 2010 
Tilstede: Anne Marie Berg, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,  

Tove Kjevik, John-Harald Wangen Renate Rød  
og Leif Kåre Fjelde 

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

 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 
John-Harald har vært på årsmøtet til 
Akershus fylkeslag av NFU på Sør-marka. 
Tove Britt Henriksen ble valgt til leder, 
Vidar Haagensen som nestleder. 
Henning Furulund fortsetter som medlem av styret. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Det har stått mye i avisene de siste ukene  
om at utviklingshemmede har blitt voldtatt. 
Det er viktig at politiet griper inn i slike saker. 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Forbundsleder Gitlesen i NFU vil komme på besøk. 
Vi har sendt han en e-post. 

 

Nr.257  

 

Nr.318 
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  Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Vi har sendt e-post til  
-   Jens Petter Gitlesen i NFU  
-   Geir Antoniussen i BK. 
- Sabina i Østerrike, Nueva 
- Våre kontakt-personer 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Intet spesielt. 

 
 
 
Bruker-råd og samarbeids-partnere  

     

  SAR-møtet 
Referat fra møtet 9. mars er sendt ut. 
Det må legges på hjemmesiden vår.  

 
  Vi spør Bovild om hvordan vi kan bidra  

til at flere tjeneste-steder får bruker-råd. 
 
Vi ber Lene og Frøydis  
følge opp forslaget fra møtet  
om å kartlegge ønsker om mulige temaer  
for en tema-dag til høsten.   
Svaret på kartleggingen må være klart 18. mai 
Slik at saken kan legges fram for SAR  
på sommeravslutningen 1. juni 
 
Neste mulighet for SAR til å diskutere forslagene, 
er sommer-avslutningen 1. juni. 

 
   
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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  Referat fra andre brukerråd 
    
  BKA-rådet     
  Ingen referat. 
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referater siden sist  
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 

  Sentralt  brukerråd   
  De arrangerte Tema-kveld om Tvang og makt. 
  Nesten 40 personer møtte. 
   
 

  Funksjonshemmedes råd 
Vi har sett på protokollen fra møte 8. mars. 
Ferie-turer er en av sakene. 
 

 

BBL 
Vi savner referat fra de to siste Stemme-Høringene. 
Vi følger spesielt med på temaet ferie. 
 

 

 
 
SAKER  

 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 

Vi har gitt Sabina beskjed om at vi kommer 9 personer. 
Erik, Anne Marie, Tove, John-Harald, Renate, Leif Kåre og Cecilie. 
Tilretteleggere er Lars-Ove og Lars Ole. 
 
Vi har bedt Vibeke i NFU om å avklare  
med hensyn til påmelding og betaling.  
 

  Vi så på programmet på internett. 
 
Vedtak: Vi må søke permisjon med lønn på neste møte.  
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02/10   SPØRRE-UNDERSØKELSE  
I MILJØ-ARBEIDERTJENESTEN 

 
På siste møte sa vi ja  
til å jobbe med spørsmålene i bruker-undersøkelsen.   
Våre tilretteleggere fikk i oppdrag å tilrettelegge. 
 
Vi delte oss i to grupper og jobbet med spørsmålene. 
 
Mulig forslag er å ha svar-alternativene ja og nei,  
for så å gradere dette i neste omgang med bruk av vekt/bilder. 

 
Vedtak: Vi jobber videre med spørsmålene på neste møte. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 318 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 
 

 

 

EVENTUELT 
 
Handlingsprogram 
Ikke alle kontakt-personene våre kunne komme på foreslåtte dato  
å snakke om Handlingsprogrammet.   
Vi har sendt ny e-post for å finne ny dato og lage en egen sak på dette. 
 


