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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 18. januar 2011 
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Anne Marie Berg, 

Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup 
Møte-leder: Tove Kjevik 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

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

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  1/333   Referat fra SAR møte 7. desember 2010  

   
 
 

 Faste punkter: 
 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
 Ingen møter siden sist.  

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen utklipp denne gangen. 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Temadag om psykiske lidelser, depresjon, angst og sorg 
24. mars kl. 12.15 til kl. 15.30 i kommunegården i Sandvika 
Se vedlegg 1/333 
 
Vi sender innbydelsen til BKA og til  
fagkonsulenter og tjenesteledere i miljøarbeidertjenesten. 

 

Nr.257  

 

Nr.333 
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  Brev til gruppen 

Regninger og bank-utskrift. 
 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Frøydis Lindseth angående temadag  
om sorg og psykiske lidelser. 
 
Referat fra BKA-rådets møte 6. januar 2011. 
Se brukerråd og samarbeidspartnere. 
 
Fra Asker-gruppen. Se brukerråd og samarbeidspartnere. 
 
Fra Lene Haugen med ønske om et godt nytt år,  
med takke for interessante møtereferater. 

 
    
 

        Internett og hjemmeside 

Vi fant ikke noe spesielt denne gangen. 

 
 
 
Bruker-råd og samarbeids-partnere 

 
  SAR  (Samarbeidsrådet for brukerråd  
  innen arbeid, bolig og fritid/kultur)   
 
  Vi har gått igjennom referatet.  Se vedlegg 1/333. 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
 
 
  BKA-rådet     
  Referat fra BKA-rådsmøte 6. januar 2011. 
  De skriver om at NAV planlegger kutt i tiltaks-plasser. 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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  Brukerråd i boliger   
  Ingen referater. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referater. 
  Vi har svar på e-posten fra Asker-gruppen. 
  De kommer kanskje på besøk 12. april  
  for å snakke med oss om ferie-tilbud. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen møter. 
  
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Referatet fra møte 14. desember er ikke ferdig.   

 

 

BBL 
  Stemmehøring 12. februar 2011 om  

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

de som gir hjelpen 
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SAKER  
 
01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 
  Vi har begynt arbeidet med rapporten. 
  Vi venter på noen regninger  

før regnskapet for 2010 kan avsluttes. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på  neste møte 
 
 

 

 

03/10   HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014 

I referat fra møte i funksjonshemmedes råd står det følgende. 
 
002/10 FERIE/TURER FOR BRUKERE MED BISTANDSBEHOV 

GJELDENDE REGLER OG RUTINER - SVAR FRA NAV OG KOMMUNEN 

 

Forslag til vedtak:  Rådet følger opp saken slik: ….. 

 

Behandlingen i møtet 

På grunn av manglende tilbakemelding fra NAV og kommunen, utsettes 

behandling til neste ordinære møte 8. februar 

 

Votering: Enstemmig 

 

FRÅD-002/10 - 12.01.2010  

 

Vedtak:  Vedtak utsettes til neste ordinære møte.  
 
 

   
Vedtak: Vi avventer referat fra neste møte i funksjonshemmedes råd 
 
 
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN 

  Vi har søkt etter lettlest versjonen av  
informasjons- og utviklingsprogrammet fra.  
Barne, likestilling- og inkluderingsdepartmentet 
Den er ikke kommet enda. 
 

Vedtak:  Vi prøver igjen på neste møte. 
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02/11  Tema-dag mars - Sorg og psykiske lidelser 

 
Frøydis Lindseth i Bærum kommune  
har sendt oss et forslag til invitasjon og noen spørsmål. 
 
Hun spør om det er OK å holde på til 15.30 
 
Svar: 
Temadagen bør slutte kl. 15.00,  
på grunn av transport og avtaler om hjelp i boligen.  
 
Er det OK at en journalist skriver for NAKU om temadagen? 
 

Svar: 

Vi synes det er greit at det kommer en journalist,  

 men at det må stå i invitasjonen,  

 slik at de som ikke vil det kan la være å melde seg på.  

 

Hvordan skal de aktuelle få informasjon? 

 Svar: 

Vi kan sende ut invitasjonen når den er ferdig.   

 Send det nye forslaget til Lars-Ove  

 som kan hjelpe til med å sende det ut. 

 

 Vi foreslår at temaene heter:  

 Sorg og psykiske lidelser 

 og at disse temaene beskrives kort under overskriften. 

  
 

 
 

03/11  SOR-konferanse HVPU-reformen 20 år 

  I november 2010 fikk vi spørsmål om å delta på konferansen. 
  Vi skal sitte i et panel og svare på spørsmål fra salen.   

Vi skal forberede spørsmålene underveis på konferansen. 
I panelet skal det også sitte to fra BKA-rådet  
og to fra brukerård i bolig.  
 
Vi har tidligere bestemt at John-Harald og Jacob  
representere RGB på konferansen.   
Leif Kåre stiller som vara. 

 
Vedtak: John-Harald tar med invitasjonen på neste møte. 
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 Godkjenning av referat nummer 333 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 
 

 

EVENTUELT   
- Convis skal flytte til Rud mai 2012.  
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Vedlegg 
1/333 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAR-Møtereferat 
SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid 
 

Tirsdag 7. desember 2010 
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
 
 
 Gjettum/Levrestien: 
 Besøke Hotell Cæsar.  
 Bruker-rådet skal på omvisning på settet i Nydalen. 
 Vi har hatt omvisning på Rådhuset i Bærum. 
 Julebord har vi også hatt på Thon Hotell. 
  
 

Jernbaneveien: Lise, Anne Marie og Merete (medlemmer)  
Anne Marie L. (Tilrettelegger) 
Vi har også hatt julebord. Men vi ønsket å dele oss.  
Noen dro på Strand resturant og noen på Thon Hotell. 
 

 Bruker-rådet har hatt et møte i høst.  
Der snakket vi om prosjektet Bruker-Spør-Bruker.  
”Det opplegget var helt prima ballerina!”  
Merete vil gjerne være med igjen hvis det blir.    
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Per Skredders vei: Thomas (Medlem)  
Ingrid (Tilrettelegger) 
Sist møtet snakket vi om å besøke venner.  
Vi må respektere hverandre og vente til vi blir bedt inn – ikke bare gå inn. 
Vi snakket om snømåking. Alle som bor der må ta ansvar.  
Det hender vi får litt hjelp. 
 
 
BKA-rådet: Martin og Trond (Talsmenn)  
Lene (Tilrettelegger) og Rune (film-sjef) 
Vi har snakket om uføretrygd.  
Forslag til regjeringen om endringer  
i hvor mye en uføre-trygdet kan tjene i tillegg.  
Forslaget er at det ikke skal være mulig å tjene så mye som nå. 
Steinar Wangen følger saken videre for BKA-rådet. 
 
BKA-rådet har også tatt opp egen felles data-tilgang  
til kommunens data-system.  
Arbeidstakerne har fått tilgang til internett og intranett. 
 
Intervju av ny arbeidsleder.  
Martin har vært med som representant for arbeidstakerne  
på intervju av 5 kandidater til den nye arbeidsleder-stillingen. 
Empo-tv har laget et program om dette som blir vist i nærmeste fremtid. 
 
 
RGB: Tove, Renate, John-Harald, Erik, Anne Marie og Leif Kåre 
(medlemmer)  Lars-Ove (Tilrettelegger) 
Vi jobber med FN-konvensjon om rettig-heter  
for mennesker med ned-satt funksjons-evne.  
Det var vanskelig å forstå hva som sto der.  
 
Vi skrev epost til Audun Lysbakken som er minister for inkludering.  
Vi ba om at informasjons- og utviklingsprogrammet de har laget  
også kommer på lett-lest. 
Etter at vi hadde sendt flere mail og ikke fått svar  
fikk vi hjelp av Empo-tv.  
Empo-tv fikk til svar at lett-lest versjon kommer i januar 2011. 
 
RGB har deltatt på Verdens-kongress i Berlin om FN-konvensjonen. 
 
Ferie for alle har vi jobbet mye med (se egen sak). 
 
Anne Marie og Jacob har vært på Vernepleier-høgskolen  
og holdt foredrag for studentene. Det gikk fint.  
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Renate og John-Harald har også holdt foredrag for vernepleier-studenter.  
De viste dem filmen ”HVPU-reformens blues”. 

 
Fredagsstyret: Ingen møtte 
 
Skytterdalen: Ingen møtte  
 
REGA-rådet: Ingen møtte 
 
 

Sak 2: Bruker spør bruker 
Leif Kåre forteller om prosjektet og resultatene.  
44 personer ble intervjuet. Brukerne er stort sett fornøyd,  
men spørsmålet om mobbing viser at noen blir mobbet.  
Det er alvorlig.  
Leif Kåre og Cecilie vil komme rundt i bruker-rådene  
og presentere resultatene. 

 
 
 

Sak 3: Ferie for alle  

  RGB forteller hva de har gjort med saken.  
Vi har snakket om å lage eget reisebyrå,  
og samarbeid mellom de forskjellige boligene. 
Ferie for alle skal opp som egen sak  
i Funksjons-hemmedes-råd på tirsdag. 

  
 
 
Sak 4: Bruker-råd på alle tjeneste-steder 
  Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd  
  med å komme i gang med dette? 

Bruker-undersøkelsen skal presenteres i bruker-råd.  
Bruker-undersøkelse og bruker-råd henger sammen.  
Hvis brukerundersøkelse skal gjennomføres må man lage brukerråd. 

 
 
 
Sak 5: Tema-dag 2011  
  Hvordan går det med denne saken? 

Mulig det blir en tema-dag om psykisk helse.  
Martin har meldt seg frivillig til å delta som arrangør.  
Frøydis Lindseth jobber med saken. 
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Sak 6: Eventuelt 

▪ Fortelle fra konferanse i Danmark. 
Trond og Martin fra BKA-rådet og Erik og Anne Marie fra RGB  
dro på ULF – konferanse.  
Rune, Lene og Lars Ole var med som tilretteleggere.  
Rune filmet fra konferansen,  
hvor blant annet Martin intervjuet Gitte i ULF. 

 
 
▪ Stemme-Høringer i 2011 

John-Harald forteller at første Stemme-høring er 12. februar 2011.  
Da skal det handle om BPA – Brukerstyrt-Personlig-Assistent.  
En rullestol-bruker skal fortelle om denne ordningen.  
Invitasjon blir sendt ut når det nærmer seg.  
John-Harald ønsker at flere brukere deltar.  
Bruker-rådene kan hjelpe til med å informere. 

 
 
▪ SOR-konferanse om HVPU-reformen 

31. mars – 1. april 2011 er det konferanse i Oslo.  
Brukere skal delta og svare på spørsmål som angår dem. 

 
 
 
 
 

Referent: Lene Valaker 
 


