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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 4. mai 2010 
Tilstede: Tove Kjevik, Anne Marie Berg, , Jacob Sverdrup, ,  

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:   
Vedlegg:  Ingen 

   
 
 

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
Lars-Ove har vært på møte  
om spørreundersøkelse i miljøarbeider-tjenesten, se sak 02/10. 
 
John-Harald har vært på Stemme-Høring  
om arbeid, lønn og integrering i Asker. 
Det var 15 personer tilstede.   
 
 
 

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie har med ferie-utklipp. 

 
 
 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.321  
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 Beskjeder og informasjon  

VIVIL skal tjene penger på å plukke søppel 6. mai. 
De som deltar får 300-400 kr i rabatt  
på landsturneringen i Bergen til høsten. 
 
Jacob er bortreist på neste møte. 
 
Leif Kåre skal holde foredrag på Gjøvik,  
sammen med tilrettelegger Lars-Ove. 
Tittel på foredraget er ”Veien mot et selvstendig liv”. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Regning fra NFU sentralt. 
 
 

     @   E-post 
Flere e-poster om tema-dag.   
Vi tar de under eget punkt for neste SAR-møte. 
 
Kirsten H. Haugen beklaget at hun ikke fikk gitt oss beskjed  
om at hun ikke kunne komme på siste møte. 
 
Rune Heien spør om en oversikt over hvem vi sender referatet til.   
Vi kan ikke oppgi denne listen,  
men tar gjerne i mot nye mottakere av våre referater  
og setter de på listen 
 
Steinar Wangen takker for tilbake-melding. 
Han oppfordrer oss til å sende tilbakemeldinger direkte til empoTV. 
EmpoTV følger med på hvilke saker vi tar opp  
og bruker de som tema for nyhet-sendinger. 
 
VI har sendt en e-post til Asker-gruppen for å høre hvordan det går. 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Lisbeth fra ULF skriver at mange utviklingshemmede opplever  
at viktige avgjørelser blir tatt i kommunen,  
uten at de selv er blitt hørt eller får informasjon om rettigheter. 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 321 

 Side - 3 

 
På NFUs hjemmeside står det om brev fra Horten kommune  
som opplyser sine brukere at de på grunn av dårlig økonomi 
må legge ned et dagtilbud for eldre utviklingshemmede  
og at de ikke lenger gir hjelp til planlegging  
eller oppfølging av ferieturer.  
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 
  

  SAR-møtet 
Neste møte er tirsdag 1. juni.   
Da skal vi ta opp sak 04/10 Tema-dag.   

 
 

  Referat fra andre brukerråd 
  
  BKA-rådet     
  Ingen referat. 
 
 
  Brukerråd i boliger   
  Vangskroken har hatt møte 29. april. 
  De har planlagt aktiviteter for 17. mai 
  og snakket om tema-dagen til høsten. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen referat siden sist. 
   
 

  Funksjonshemmedes råd 
  I referatet fra møte 14. april står det: 

BIOM Sak 23/10 Regulering av motivasjonsgodgjøring ved kommunens 

tilrettelagte arbeidsplasser for yrkeshemmede 

Rådet ber om å få se nærmere på denne saken. 
Vi har prøvd å finne ut av hva saken handler om, 
men ingen av referatene sier oss noe om dette?!  
 

BBL 
Ingen referat siden sist. 

http://www.nfunorge.org/view.cgi?&link_id=0.1010.37749&session_id=0
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SAKER  

 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 
  Vi har betalt konferanseavgift og bestilt hotell. 

 
Vi har fått avslag på søknad om penger fra  
prosjekt undervisnings hjemme-tjenesten.  
 
Hvem kan vi søke om penger fra?  
Hvor mye skal vi søke om? 

 
Vi har gjennomgått utgifter til konferansen  
og kommet frem til at vi mangler ca. kr. 20 000.- 
 
Vi søker om støtte fra Bærum kommune  
ved varaordfører Lisbeth Hammer Krogh.   
Da RGB deltok på verdenskongressen i 1997,  
fikk vi kr. 5 000 i støtte av ordfører Odd Reinsfelt. 
Vi håper på kr. 10 000 denne gangen. 
Cecilie og Erik kan tenke seg å snakke med Lisbeth. 
 
Vi sender en e-post til Lisbeth. 
  
Vi søker også om støtte fra NAKU,  
mot at vi kan skrive en reportasje fra studieturen,  
med både bilder tekst og video. 
 
Vi har bestilt flybilletter på nettet,  
så nå er det ingen vei tilbake. 
  

Vedtak: Vi søker om støtte fra Bærum kommune og NAKU. 
  Lars-Ove følger om BK og Lars Ole følger opp NAKU. 
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02/10   SPØRRE-UNDERSØKELSE  
I MILJØ-ARBEIDERTJENESTEN 

  Lars-Ove har vært på møte i planleggings-gruppa.  
Berit Skjerve i prosjekt undervisnings-hjemme-tjenesten  
og Jack Eklund leder for arbeidssentrene var også med på møtet. 
 
Arbeidstakere som deltar fra arbeidssentrene  
får permisjon med lønn for å delta i arbeidsgruppa. 

 
  Planleggings-gruppen lurer på om RGB  

kan tenke seg å være referanse-gruppe. 
 
Vedtak: Vi kan tenke oss å våre referanse-gruppe,  

men det blir en av flere saker vi jobber med. 
 
 
 

03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 

 
Hva gjør vi med at  
Sykepenge-ordningen er forskjellig mellom BKA og Løxa? 

 
Bør kommunen gjøre noe for at det blir flere  
tilrettelagte arbeids-plasser i det ordinære arbeidsliv? 
 
Hvilke saker bør vi følge opp fra  
Omsorgs-meldingen og Helse-meldingen? 
 
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. 

 
 
Vedtak: Vi ber om at spørsmålet om forskjell i sykepengeordningen  

blir tatt opp i forbindelse med handlings-programmet. 
 
Når det gjelder tilrettelagte-arbeidsplasser i det ordinære arbeids-liv  
så ønsker vi å finne mer ut av dette.   
 
Vi inviterer Kirsten H. Haugen til å komme på neste møte  
å snakke om ferie-planlegging. 
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04/10   TEMA-DAG TIL HØSTEN 

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 321 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 
EVENTUELT 
 
Vi stiller på årets Stolthets-parade 12. juni.   
De som har lyst kan melde seg på grilling i Asker etter på. 
Vi snakker mer om dette på neste møte. 
 
Besøk av Jens Petter Gitlesen – kommer kanskje på neste møte 18. 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. 
 
 


