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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. november 2010 
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Jacob Sverdrup, 

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

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

Besøk:  Sveinung Wold kl. 12.15 
Vedlegg:   

   
 

 Faste punkter: 
 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Erik og Anne Marie har vært på konferanse i Danmark  
  sammen med tilrettelegger Lars Ole  
  og leder og nestleder i BKA-rådet. 
 
  Vi måtte stå opp kl. 04.00 for å rekke flyet fra Gardermoen. 
  Vi mistet toget fordi flyet var forsinket. 
  Konferansen foregikk i Nyborg på Fyn. 
  Det var 150 deltakere fra hele Danmark. 
  Det var hyggelig å treffe gamle kjente. 

  Forelesningene gikk fort på dansk,  
så det var vanskelig å forstå. 

 
  På worshoppen på slutten av dagen,  

diskuterte vi  hva utviklingshemmede kan bestemme selv. 
Neste gang vi drar til Danmark  
vil vi reise dagen før og prate med ULF om programmet. 

  Rune filmet og vi gleder oss til å se filmen. 

 

Nr.257  

 

Nr.330 
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 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med utklipp fra Budstikka 16. november  
hvor det står at Lisbeth Hammer-Krogh  
er Høyres nye ordfører-kandidat. 

 
  Anne Marie hadde med ferie-brosjyrer. 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Jule-avslutning hos Erik mandag 20. desember  
fra kl. 16.00 til kl. 18.00.  
 
Prosjekt ”Bruker spør bruker” er forlenget til sommeren 2011. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen post 
 
 

     @   E-post 
Fra Sveinung Wold som kommer og informerer  
om hva som kan stå i et vedtak når det gjelder ferie  
eller planlegging av ferie (se sak 03/10). 
 
Fra Asker-gruppa ved tilrettelegger Iren Westrum Lien 
Se brukerråd og samarbeidspartnere. 
 
Sendt e-post til LUPE for å spørre om de er lagt ned,  
fordi det ikke skjer noe på hjemmesiden. 

 
 

        Internett og hjemmeside 

Forslag fra John-Harald om at RGB skal være på Facebook. 
Leif Kåre mener at det kan bli for mye data  
og mindre jobbing med saker. 
Vi tar opp spørsmålet en annen gang. 
 
Ellers intet spesielt. 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Bruker-råd og samarbeids-partnere 
   
 
  Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte   

Sakslise er sendt ut og oppgaver fordelt. 
 
Lars-Ove snakker med Frøydis Lindseth  
og avklarer med hensyn til Tema-dag i 2011 om Psykisk helse. 

 
 

  Referat fra andre brukerråd 
  
  BKA-rådet     
  Referat fra BKA-rådsmøte 11. november 2010. 
  De har jobbet med ”skjema for medarbeider-samtale” 
  Martin blir med på å intervjue søkere til jobb som arbeidsledere,  
  Martin  representerer arbeids-takerne. 
 
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen møter siden sist. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Asker-gruppen har nå kommet i gang igjen med møter. 

De ønsker å samarbeide med oss. 
 
Ferie og fritid er noe de ønsker å samarbeide om. 
Asker-gruppa foreslår at vi møtes på en tirsdag  

  på slutten av et RGB møte. 
 
  Vi inviterer et medlem og en tilrettelegger  
  til å komme på neste SAR-møte. 
  Asker-gruppen er også velkomne på et RGB-møte etter jul. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen møter siden sist. 
  
 

  Funksjonshemmedes råd 
   

 

BBL 
  Intet nytt.   
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SAKER  

 
 
 
 

03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 
  Vi har fått besøk av Sveinung Wold fra tildelings-kontoret. 
 
  Tildelings-kontoret har ingen mulighet  
  til å skrive vedtak når det gjelder å få ledsager på ferie-turer. 
 
  Planlegge og gjennomføre ferie,  

betyr i følge veileder i saksbehandling for pleie- og omsorg følgende: 
Planlegge og gjennomføre ferie  
når bruker oppholder seg i boligen under ferien. 

 
  Funksjonshemmedes råd skal se på saken vår  
  på sitt møte 14. desember. 
  På møtet i funksjonshemmedes råd 9.11 ble følgende bestemt: 
 
  Behandlingen i møtet 

Ad dokument 3 (10/189067) fra Rådgivningsgruppen i Bærum vedrørende 

Ferie for alle.  

Saken utsettes til neste møte, slik at Ellen Johansen er til stede. 
 
Vedtak: Vi tar saken opp på SAR-møte 7. desember  
  og spør om noen vil dra på møtet i Funksjonshemmedes råd  
  og høre på hva de sier. 
 
  Sende en e-post til Kirsten Sannes som er leder av rådet  
  og spørre om mulighet for å komme å høre på saken. 
 
 
 
 
 

04/10   JOBBE MED FOREDRAGET OM GRUPPEN 

  Vi har sett på sakene som studentene ønsker å høre mer om  
på fredag 26. november på Fornebu. 

 
Vedtak:   Lars Ole henter Jacob kl. 09.30 og Anne Marie kl. 09.45. 
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05/10  FN-konvensjonen 

Lars Ole er ikke ferdig med lett-lest kort-versjonen  
av informasjon- og utviklingsprogrammet. 
 
Skal vi sende E-post til Audun Lysbakken og purre på svar  
på vårt spørsmål om lettlest utgave av FN-konvensjonen? 

 
Vedtak:   Sende en e-post på neste møte. 
 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 330 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 
 

 

 

EVENTUELT   
 
Oppstart 2011.   

Vi starter igjen etter jul den 4. januar 2011. 
 

Avtale 
Vi må gå igjennom avtalen med kommunen på nytt. 
Den ble underskrevet for 5 år siden . 
 
 
 
 
 

 


