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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 20. april 2010 
Tilstede: Anne Marie Berg, Erik Songstad, Jacob Sverdrup, ,  

John-Harald Wangen, Renate Rød og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Tove Kjevik  
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

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

Besøk:  Jack Eklund kl. 13.00 til 14.30 
Vedlegg:  Ingen 
 

   

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
John-Harald og Erik har holdt foredrag for LVSH. 
Se vår hjemmeside for mer informasjon. 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Vi har sett på Empo-nytt med Steinar Wangen. 
Det er så bra at vi vil ha det som fest innslag på møtet. 
Vi synes Steinar snakker litt for fort  
og det burde vært en liten pause mellom hver sak. 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Boktreff-gruppe lørdag 24. april kl. 11.00 – 13.00 
på Bekkestua bibliotek. 
 
Det skal være Stemme-Høring i Asker 24. april. 
Temaet er Arbeid – Lønn – Integrering. 
Påmeldings-fristen er i morgen. 
Klikk her for invitasjon. 

 

Nr.257  

 

Nr.320 
 

http://radgivningsgruppen.no/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7&cntnt01returnid=15
http://ridderne.no/attachments/SH-mars-2010-arbeid.pdf
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  Brev til gruppen 

Melding om at RGB har fått kr. 170 000.- i støtte for 2010 
Kontoutskrift fra Post banken 
Kvittering for betalt konferanse-avgift Berlin 
Regning på Internett og E-post 
Regning på leie av Ramma 

 
 

     @   E-post 
Fra Etap Ibis Suithotel i Berlin,  
angående rombestilling til verdens-kongressen. 
 
Fra Kirsten Hognestad Haugen,  
hun skal prøve å komme på dagens møte. 
 
Fra atempo i Østerrike.  
EU-prosjektet dekker fly-reisen til Berlin for 6 personer. 
 
Fra Verdens-kongressen,  
de bekrefter at de har mottatt konferanse avgift. 
 
Fra Hege Rysstad, Marit Åberg og Vibeke Rosenvinge, 
De har meldt seg på Verdens-kongressen i Berlin 
 
Invitasjon til Morodals-festivalen på Sand i Nord-Odal,  
lørdag 19. juni kl. 12.00 –  kl.19.00. 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Intet spesielt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Tilretteleggerne hadde møte i Bærum Rådhuset  
  med kommunal-sjef  Bovild Tjønn,  fredag 16. april  
  Se sak 03/10 Handlingsprogram 2011 – 2014. 
 
  

  SAR-møtet 
Tirsdag 1. juni.  Egen sak om tema-dag.  

 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
    
  BKA-rådet     
  Referat fra møte 15. april 2010. 
 
  Brukerråd i boliger   
  Det har møte i Jernbaneveien 16. mars,  
  men referatet er ikke ferdig ennå. 
  Anne Marie vil jobbe for at bruker-rådet blir bedre. 
  Alle skal få si sin mening og miljø-arbeiderne må lytte. 
  
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen referat siden sist. 
   
 

  Funksjonshemmedes råd 
Ingen referat siden sist. 
 

 

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

 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 

Lars Ole fortalte litt mer om hva opptakene skal brukes til. 
Forslag om at Leif Kåre spiller rollen som en som røyker  
og hvor personalet synes det er mye røyk i rommet. 
John-Harald kan fortelle om det å bestemme  
hvem man skal flytte sammen med. 
Jacob i forhold til å trene på helse-studio  
og Erik i forhold til å bli stoppet før man løper ut i en trafikkert vei. 
 
Fordi vi ikke har nok penger til å dekke alles reise-utgifter,  
derfor har vi bare råd til at fem av gruppens medlemmer kan reise. 
Vi har løst det ved at to av medlemmene trekker seg. 
Tove og Renate får første rett ved neste tur. 
 
For å spare penger, må vi bo på dobbelt-rom.   
Erik og Leif Kåre deler rom  
og Cecilie og Anne Marie deler rom. 
 
Konferansen vil være en møte-plass  
hvor vi treffer utviklingshemmede fra hele verden. 
Viktig å få lære mer om hva andre utviklingshemmede er opptatt av. 
Vi må selv bidra med å dekke mat på turen  
og søker om permisjon med lønn fra våre arbeids-plasser.   
Vi vil lage en rapport fra turen som vi kan fortelle på arbeids-plassen. 
 
Hvordan er det med vanlige arbeids-plasser i andre land? 
Hvordan er det med pensjons-alder  
for mennesker med utviklingshemning? 
 

Vedtak: Alle tar opp spørsmålet om permisjon med lønn  
med sin arbeids-giver (14. til 20. juni). 
Lars Ole tar opp med den enkelte i forhold til video-opptak.  
 
 

 
 

02/10   SPØRRE-UNDERSØKELSE  
I MILJØ-ARBEIDERTJENESTEN 

 
Vedtak: Vi venter på neste forslag fra arbeids-gruppen. 
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03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 

 
Når det gjelder arbeidet med handlings-programmet  
har SAR tatt opp følgende temaer  
som kan være aktuelle for HP-arbeidet. 
- Brukerråd i alle boliger 
- Ferie-muligheter og utgifter 

 
Når det gjelder arbeid,  
er RGB opptatt av at det er de samme rettighetene på arbeidsplassene  
for mennesker med utviklingshemning. 
Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa. 

 
Vi lurer også på om kommunen har en plan  
for flere tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv? 
 
Pleie- og omsorg Bovild Tjønn 
Følger Handlings-programmet opp saker  
fra Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen? 
 
Det er en gruppe som jobber med arbeid og aktivitet. 
Hva tenker dere om pensjons-alder? 
Når skal ansatte på arbeids-sentre gå over i pensjonistenes rekker? 
Hva skal man gjøre når man blir pensjonist? 
 
Leif Kåre kan tenke seg å jobbe til han blir 65.   
Det er foreslått en grense på 60 år,  
men med individuelle vurderinger. 
 
Tove og Jacob kan tenke seg å jobbe til de er 70 år. 
 
John-Harald mener at det er viktig  
at man har noe fornuftig å gjøre etter at man er pensjonert. 
 
 
Når det gjelder forslag fra SAR om ferie-planlegging, 
så kan vi foreslå at det lages en utredning på saken. 
Vi må snakke med Kirsten H. Haugen om området ferie. 
Kan vi i Bærum gjøre noe av det samme  
som Grunden og ULF har gjort? 
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  Jack Eklund fortalte litt fra handlingsplan-arbeidet. 
 

I handlings-programmet for 2 år siden,  
ble det bevilget ekstra penger for å ta i mot flere arbeids-takere. 

  I fjor ble det 10 nye plasser og i år blir det også 10 nye plasser. 
 
  En utfordring er å gi et dag-tilbud, 
   som er tilpasset den enkeltes behov. 
 

Hvilke tilbud skal man ha ? 
Egne senior-tilbud? 

 
 
Vedtak: Vi fortsetter med saken på neste møte  

i tidsrommet kl. 13.00 til kl. 14.30. 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 320 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT 
Besøk av Jens Petter Gitlesen – kommer kanskje på neste møte 4. mai. 
Vi tar i mot han når som helst denne dagen. 
 
Forslag om en tema-dag til høsten, halv dag kl. 12.00 til kl. 16.00  
Følgende temaer foreslås: 
psykisk helse og sorg 
tvang / makt - selvbestemmelse 
bruker - råd og bruker-undersøkelser 
Helse, kosthold og mosjon 
Alle er sammen i starten og på slutten av dagen. 
 
Vi jobber videre sammen med samarbeids-partnerne våre med dette. 
 
 


