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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 14. september 2010 
Tilstede: Tove Kjevik, Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg,  

Renate Rø og Erik Songstad  
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen 
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:  Kai Thoresen 12.00 – 12.45 
Vedlegg:  Invitasjon til Stemme-Høring 25. september  

   
 
 
 

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Se også punkt Referat fra andre brukerråd. 
 
 
 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med to avis-utklipp fra Budstikka 2. september 2010 
I det ene står det om  åpen dag på  
Bærum kommunale arbeidssentra og Aurora verksted. 
 
Det andre utklippet handler om båttur med Rigmor  
for medlemmer av Haug musikkorps og ViVil. 
 
I Samfunn for alle nr. 3/2010 står det om vår Berlin-tur og deltagelse 
verdens-kongressen Inclousion International i juni. 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.325 
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 Beskjeder og informasjon  

Lars-Ove og Leif Kåre er borte 28. september  
i forbindelse med ”Bruker spør bruker”. 
 
Fritds-kalenderen for høsten 2010 er kommet. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Bank-utskrifter. 
 
 

     @   E-post 
Invitasjon fra Brobygger-Ligaen om 
Stemme-Høring lørdag 25. September 
 
Temaet er : ”Hjem – Kjære Hjem”,  
forbundsleder i NFU Jens Petter Gitlesen innleder,  

  
Brobygger-Ligaen ber oss om å spre informasjonen.   
Invitasjonen er vedlagt dagens referat. 

 
   Randi Krogstad på vernepleier-høgskolen. 

Datoer for foredrag blir  
mandag 1. november for Renate og John-Harald  
og fredag 26. november for Anne Marie og Jacob. 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Grunden anbefaler en lett lest side om valget i Sverige. 
Vi synes den ser bra ut  
og foreslår at vi i Norge kan lage noe som ligner. 
Kanskje vi kan lage noe på vår egen hjemmeside  
for kommune-valget neste år? 
 
Aldring og helse har laget en film  
som forteller om det å ta mammografi.   
Mammografi er å ta bilde (røntgen) av brystet til kvinner  
for finne ut om de har kreft, 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://allavaljare.se/wp/
http://www.youtube.com/watch?v=IRMGQECrnqA&feature=player_embedded#!
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Bruker-råd og samarbeids-partnere 
   
  Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte   
 

  Referat fra andre brukerråd 
  
  BKA-rådet     
  Referat fra BKA-rådsmøtet 7. september 2010  

Rådet så filmen om BKAs virksomhet. 
 
Rådet foreslår at filmen skal vises til alle arbeidstakere i BKA, 
Budstikka, empo-TV, NRK, TV2, legges ut på youtube, 
vises i boligene, kommunestyret  
og legges ut på hjemmesidene til BKA og BKA-rådet. 

   
 
  Brukerråd i boliger   
  Renate har med referat fra brukerrådet i Vangkroken 5. 
  Vi gikk igjennom referatet. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Vi har sett på møte referat  
  fra 25 mai. Og 7. september  
  Der står det at temakvelden for foreldre  
  Om Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang var vellykket 
   
  Det planlegges å starte et nytt aktivitetssenter  
  for pensjonister fra arbeid eller aktivitet. 
 
  Kommunen arbeider for å få flere  
  tilrettelagte vanlige arbeidsplasser. 
 
  Det er planlagt ny temakveld 26. oktober med tema  
  ”Hvordan tilrettelegge for sunn livsstil og sunt kosthold 
  uten bruk av makt og tvang.” 
 
  ”Bruker spør bruker”- prosjektet ble presentert. 
  Brukerrådet syntes det så bra ut,  
  men kan også tenke seg en spørre-undersøkelse  
  hvor foreldre blir spurt. 
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  Funksjonshemmedes råd 
  Det er ikke lett for oss å følge med på sakene,  
  fordi det bare er vedtakene som vises på kommunens hjemmeside. 

 

 

BBL 
  Invitasjon til Stemme-Høring 
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SAKER  

 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 
Vi har sett på bilder og film fra turen. 
 
Vi har laget en liten tekst som kan følge videoen fra turen  
som skal legges på NAKUs sider når den er ferdig. 
 
Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum  
reiste i juni på verdenskongress i Berlin  
arrangert av Inclousion International. 
Temaet på konferansen var FNs konvensjonen  
om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Fire av gruppens medlemmer og et medlem av et brukerråd for arbeid 
reiste sammen med to tilretteleggere.   
Det var spennende å møte mennesker med utviklingshemning  
fra hele verden,   
Undertittelen på konferansen var: ”ingen ting om oss uten oss”.   
Denne videoen oppsummere konferansen  
og viser noen stemningsbilder. 

 
Vedtak: Vi har sendt et spørsmål til sosialministeriet i Sverige,  

med spørsmål om Sverige  
har laget en lett lest versjon av konvensjonen. 
På neste møte jobber vi videre med forslaget til John-Harald  
om et samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige  
for å lage en lett lest oversettelse av  
konvensjonen om rettigheter  
til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 
Vi har besøk av Kai Thoresen fra tjenestested Tilrettelagt fritid (TILF) 
TLF har hatt møte med kommunalsjefen for Pleie- og 
omsorgsstjenester Bovild Tjønn.   
 
På møtet ble det snakket om hvordan man kunne finne løsninger  
hvor penger fra miljøarbeidertjenesten følger brukeren på ferietur. 
 
I følge Pleie- og omsorgstjenesten har alle har krav på ferie,  
som innebærer fri fra dagtilbud eller arbeid. 
Boligpersonalet skal da gi nødvendig hjelp. 
 
Ansvaret for ferie-turer i kommunen er i dag TILF sitt ansvar. 

      
Vedtak: Vi ber TILF om å ta saken opp med kommunen  

for å om mulig fremme en sak for handlingsprogrammet. 
 

 
 
 

04/10   TEMADAG TIL HØSTEN 

  Frøydis som skal følge opp temaet psykisk helse og sorg. 
  Martin stiller opp som hjelper. 
  Hvis det er flere som har lyst,  
  så gi beskjed til Frøydis på telefon 41 24 46 45. 
 
 
Vedtak: Når det gjelder temaene Tvang og makt og Kosthold,  

så er det ikke avklart hva som skjer i forhold til disse. 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 325 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

EVENTUELT  Ingen saker til eventuelt. 


