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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 7. desember 2010 
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad,  

Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Lars Ole Bolneset 
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.30 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  1/331 Informasjon om SOR konferanse 

   
 

 Faste punkter: 
 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Anne Marie, Jacob og Lars Ole  

har undervist på Vernepleier høgskolen  
26. november på Fornebu. Det gikk kjempefint. 
 
Lars-Ove har vært på møte i arbeidsgruppa for ”Bruker spør bruker”  
Se referat fra SAR møtet.  

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie hadde med bladet Sevsagt nr. 3 2010 
Det var bilde av Steinar Wangen og reportasje om Empo TV 
 

 

 Beskjeder og informasjon  

Vi starter tirsdag 4. januar 2011 
Renate er møteleder. 

 

Nr.257  

 

Nr.331 
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  Brev til gruppen 

  Vi har fått pengene fra NFU i forbindelse med  
Verdenskongressen i Berlin 

 
 
 

     @   E-post 
  Fra Steinar Wangen, Empo TV 
  Steinar har vært i kontakt med barne-, likestillings-  

og inkluderings-departementet. 
 
De lover en lettlest versjon av FN-konvensjonen  
”Rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne” 
ferdig tidlig neste år. 

 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

På hjemmesidene til SOR står det om at  
Audun Lysbakken ønsket at kommunene tenker over  
hva de gjør når de planlegger og bygger samlokaliserte boliger.  
Han ønsker ikke institusjoner, men større valgfrihet. 

 
 
ULF skriver både om boliger og om  
”FN konvensjonen for rettigheter til mennesker  
med nedsatt funksjos-evne” 
 
Grunden skriver om vold mot beboere i samlokaliserte boliger  
og om at politi og myndigheter ikke følger opp.  
Ansatte som hadde brukt vold, arbeidet fortsatt i boligen. 
 
 
NFU skriver om at Henning Furulund  
står på venstres liste til fylkestinget i Akershus. 
 

 
 
 

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

  Referat fra andre brukerråd 
  
 
 
  BKA-rådet     
  Referat fra BKA-rådsmøte 30. november 2010. 
  Se referat fra SAR-møte 
 
 
 
  Brukerråd i boliger   
  Se referat fra SAR-møte 
 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referater siden sist 
 
   
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen møter siden sist. 
  
 

  Funksjonshemmedes råd 
   

 

 

BBL 
  Stemmehøring 12. februar 2011 om  

BPA(Brukerstyrt personlig asistent) 
  Det er at brukerne styrer personalet,  

de som gir hjelpen 
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SAKER  
 
Forberede SAR-møte 
 
Sak 1Runden: 
RGB jobber med ”FN konvensjonen for rettigheter til mennesker  
med nedsatt funksjos-evne” 
 
Foredrag for Vernpleierstudenter 
Bruker spør bruker 
Ferie for alle 
 
 
Sak 2: Bruker spør bruker 
Leif Kåre og Cecilie forteller 
Sak 3 Ferie for alle 
Anne Marie forteller om hva RGB har gjort i saken 
 
 

 
 

 Godkjenning av referat nummer 331 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Sendes ut av tilretteleggerne. 

 
 

 

 

 

EVENTUELT   
 
Møteliste våren 2011 lages på neste møte. 
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HVPU-reformen 20 år. 

Hvor er vi og hvor vil vi?  

 
Dato: 31.3. og 1.4. 2011 

Kl: 9.00 - 15.10  
Sted: Oslo, Folkets hus (Oslo kongressenter) 

Målgruppe: Alle som er engasjert i innsats for personer med 
utviklingshemning. 

Vi tar et lite tilbakeblikk, ser litt på hvor vi er men retter først og fremst blikket 
fremover. Hvilke mål setter vi oss for fremtiden, og hvordan kan vi nå disse 

målene? Statsråd Audun Lysbakken åpner konferansen, Ole Paus deler tanker og 
musikk med oss før og etter middagen, og en ekspertgruppe på seks personer med 

utviklingshemning svarer på hva de mener er viktig fremover. I tillegg legger en 
rekke fagpersoner og foreldrerepresentanter frem sine tanker om dette. 

  
Konferansen arrangeres av Stiftelsen SOR, Barne, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, NFU, LUPE, FO og Fagforbundet. 
Programmet vil publiseres her så snart det er klart. 

Hvis du ikke allerede mottar nyhetsbrevet vårt, kan du klikke her og melde deg på. 
Du vil da få tilsendt programmet med det samme det er ferdig. 

 
 
 

 

http://samordningsradet.no/no/topmeny/habil-info-nyhetsbrev/

