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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 1. juni 2010 
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,  Jacob Sverdrup 

Renate Rø og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Anne Marie Berg 
Møte-leder: Erik Songstad og Jacob Sverdrup 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 11.30 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen  

   
 

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  31. mai var Erik og Leif Kåre  

i møte med Lisbeth Hammer Krogh (varaord-fører). 
  De fortalte om EU-prosjektet og Verdenskongress i Berlin. 
  Vi drar til Berlin for å lære mer  

og for å treffe samarbeids-partnere fra andre land. 
Møtet var vellykket  
og vi får sannsynligvis støtte på kr. 10 000.- 
 
Leif Kåre har vært på oppstarts-møte i arbeids-gruppa  
for prosjekt Bruker spør bruker. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med utklipp fra Asker og Bærums Budstikke, 
lørdag 22. mai om løftebrudd fra Asker kommune. 
For 25 år siden ansatte kommunen Henning Furulund  
og lovet å ansette en funksjonshemmet hvert år. 
I dag jobber kun to personer med utviklingshemming  
i Asker kommune. 

 

Nr.257  
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 Beskjeder og informasjon  

Vi har laget møte-plan for høsten 2010. 
Høsten første møte er 31. august  
og siste møte er 7. desember. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Bank-utskrift. 
 
 
 

     @   E-post 
Invitasjon til Stolthets-paraden og grilling. 
Tas opp på SAR-møtet. 
 
Renate og Jacob kan tenke seg å bli intervjuet av Empo TV. 
Vi har sendt svar til Steinar Wangen. 
 
VI har fått e-poster om deltagelse på sommer-avslutningen. 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Ikke tid til gjennomgang av hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  SAR-møtet  
  Jacob og Erik ønsker velkommen 
  Vi har SAR-møte etter grill-maten, ca. kl. 13.30. 
  Avslutter med is og jordbær kl. 14.00. 
  Ferdig senest kl. 15.00. 
 
 
   Anne Marie innledet om temaet ferie  
  og snakker om utredning av behov og løsninger. 
   
  Flipover-tekst: 
    
  Ferie for alle  

o   Hjelpe hverandre med å finne løsninger  
o   Reisebyrå, et sted hvor man tar i mot ønsker,  
  samler forslagene og lager tilbud 
o   Vi foreslår en utredning  

– større valgfrihet i forhold til reise-mål og -følge 
– tilbud til de svakeste 
– tilbud til de med svak økonomi 
– lære av svensker og dansker 
– se mulighetene 

   
 
  Martin fortalte om sine ferieplaner  
  og kontakten med reisebyrået UFO. 
  UFO står for Unike ferieopplevelser. 
 
 
Vedtak:   Alle ønsker at saken skal utredes.   
  RGB sender forespørsel til K. H. Haugen på vegne av SAR. 
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  John-Harald forteller om planene for Tema-dag. 
   
  Flipover-tekst: 
  
  Tema-dag 
  -en ukedag fra kl. 12.00 til 16.00 
 
  Temaer  - Sorg og psykiske helse 
     - Tvang og makt 
     - Helse, kost-hold og trim 
     - Brukerråd og selvbestemmelse 
 
Vedtak: Alle ønsker at SAR skal fortsette å jobbe med denne saken. 
  For at det skal bli en Tema-dag,  

må det melde seg minst 5 personer som jobber med forberedelsene.   
 
Alle medlemmene i SAR blir bedt om å stille opp.    
Martin har allerede sagt JA. 

  Alle bruker-rådene sender inn navn til RGB før St. Hans.  
 
   
  Jacob forteller om Stolthets-paraden  
  og Stemme-Høring i Asker på kvelden. 

Brosjyre ble utdelt. 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
  
  BKA-rådet     
  Ingen referat.   
   
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referater. 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Har hatt møte 25 mai.  Vi ser på referatet til høsten.   
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Intet spesielt. 

 

BBL 
  Ingen referat. 
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SAKER  

 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 
Alle som skal reise har fått en egen mappe. 
 
Hvis vi får støtte fra Bærum kommune  
har vi nok penger til å dekke alle overnattingene på hotellet.   

 
Vedtak: Alle som reiser må ha med kr. 2000.-  

til middager og lomme-penger. 
  

 
 

03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 

 Kai Thoresen er i streik  
og kunne derfor ikke komme på møtet i dag 
for å snakke om ferie for alle.. 

     
Vedtak: Vi tar opp saken på dagens SAR-møte. 

 
 

 
 

04/10   TEMA-DAG TIL HØSTEN 

  
Vedtak: Vi tar opp saken på dagens SAR-møte. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 323 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 
EVENTUELT 
Ingen saker på eventuelt. 


