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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. mars 2011 
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad,  

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

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.00 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Referat fra SAR-møte 

   
 

 Faste punkter: 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Leif Kåre har vært på møte med KS og NAKU. 

Møtet handlet om  ”Bruker spør bruker”.  
Det var vanskelig å forstå hva som kom ut av møtet. 
Jeg ble ikke så mye klokere på hva som skal skje videre. 

 
  John-Harald har vært på årsmøte i NFU Bærum lokallag. 

Det ble valgt et nytt styre. 
Det ble det også snakket om ”Bruker spør bruker”. 
 

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Tove har med utklipp fra Budstikka 26. februar  

hvor det står om tilbudet ”Tilrettelagt fritid” og hva de gjør. 
 
  Tove har også med et utklipp som forteller om valget til høsten. 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.336 
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 Beskjeder og informasjon  

Lars-Ove er borte  på møtet 12. april. 
 
Vi har fått program for Stemme-Høringen 12. mars 
Vi deler ut invitasjonen på SAR-møtet. 
 
 
 

  Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 
 
 
 

     @   E-post 
  Ingen e-post. 
    
 
 

        Internett og hjemmeside 

  Grunden har laget sin egen avis - gratulerer. 
   

ULF-ungdom inviterer til påske-konferanse  
hvor de skal snakke om rettigheter,  
møte med saksbehandler og hvilken hjelp jeg kan få? 
 

På NFUs sider kan vi lese om at  
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  
skal lage plan for å stoppe overgrep mot utviklingshemmede.  
De skal også lage en plan for hvordan vi kan hjelpe  
de som har vært utsatt for overgrep. 

 
 
 
 
 
 
   

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

  SAR- møte, se eget referat fra dagens møte. 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
 
  BKA-rådet     
  Referat fra møte 17. februar 
  De har snakket om fadde-rordning for hospitanter og arbeids-takere. 
   
  De har også snakket om møte med NAV,  
  hvor temaet er at flere skal få tilbud om vanlig jobb,  
  dette i tillegg til å jobbe på BKA. 
   
  BKA-rådet har diskutert det å bli kalt funksjonshemmet, 
   mange oppfatter navnet som sårende.  
  BKA foreslår at NAKU skal lage en navne-konkurranse. 
 
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen referat. 

 
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Sjekkes neste gang.  

 

 

BBL 
Ingen referat. 
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SAKER  
 
01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 
  Rapport og regnskap er ferdig. 
 
Vedtak: Godkjennes på neste møte 
 
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN 

  NFU har fått svar fra Justisdepartementet  
på spørsmålet om hvorfor FN-konvensjonen  
om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
ikke er godkjent (ratifisert) av Norge. 
De svarer at vi må vente på i gang-setting  
av den nye verge-målsloven.  

 
Vedtak:  Jobber videre med saken 
 
 
 

02/11  TEMA-DAG 24. MARS  
   
Vedtak: Vi informerer om tema-dagen om sorg og depresjon / angst 

på SAR-møtet i dag. 
 

 

 Godkjenning av referat nummer 336 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT   
- Lars-Ove har snakket med Sveinung Wold på tildelings-kontoret  

om det kan lages lett-lest informasjon om vedtak om tjenester.   
Sveinung fortalte at det enda ikke var bestemt  
hvordan vedtakene skal gjøres mer detaljerte.  
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             Vedlegg 1/336 

Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 
 

Tirsdag 1. mars 2011  Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 

Gjettum/Levrestien og Skytterdalen: Sigrun, Cecilie og Pål 
(medlemmer) og Marianne (tilrettelegger) 

 Brukerråd for 2 uker siden.  
 Vi snakket om sommerferien.  
 Vi kan velge mellom Danmark, Kiel og Trondheim.  
 De 2 turene som får flest stemmer blir gjennomført. 
  
 Vi snakket om SOR-konferansen hvor Cecilie og Gry skal delta. 

 
Dårlig måking, dårlig belysning og dårlig strødd  
rundt Skytterdalen har vi også tatt opp.  
 
Etter brukerundersøkelsen har vi tatt opp dette med mobbing.  
Hvorfor er det noen som mobber? 

  
 

Jernbaneveien: Lise (medlem)  
Har ikke hatt brukerråd siden sist. 

 
  

Per Skredders vei: Thomas (Medlem)  
Ingrid (Tilrettelegger) 
Har hatt 3 møter siden sist. Skal ha møte i morgen hvor Marit (tjeneste-leder) 
skal være tilstede. Da skal brukerrådet snakke om brukerundersøkelsen. 
Forberedelse til Brann – øvelse har også vært tema på møte. Alle lærte 
rømnings-veier og lærte å bruke slukke - utstyret. 
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BKA-rådet: Martin og Trond (Talsmenn)  
Lene (Tilrettelegger) og Rune (Tilrettelegger) 
 
Vi har jobbet med fadder-ordning for hospitanter og nye arbeids-takere. 
Arbeids-takere med erfaring er faddere for de nye.  
Fadderen viser dem rundt og lærer dem arbeidet. 
 
Tips til boliger også - ha fadder-ordning for nyansatte der også. 
 
BKA - rådet har også tatt opp tema om at flere arbeidstakere  
også kan jobbe i ordinært arbeidsliv.  
Noen dager på arbeidssenter og noen dager i en ordinær bedrift 
– er en kombinert løsning som flere kan tenke seg. 
BKA skal samarbeide med NAV og Mølla kompetanse-senter 
 
Ordet funksjonshemmet virker sårende for noen.  
BKA – rådet drøftet saken og ønsker hjelp til å finne bedre ord.  
Navne - konkurranse?   
 
 
RGB: Tove, Renate, John-Harald, Erik, Anne Marie og Leif Kåre 
(medlemmer) Lars-Ove og Lars Ole (Tilretteleggere) 
 
En del av sakene RGB jobber med er egne saker for SAR - møtet. 
I tillegg har vi jobbet med årets kommune- og fylkesting-valg. 
 
Vi har bedt BKA-rådet om å overta en sak  
om videre-gående skoler. 
BKA – rådet har begynt å jobbe med saken. 
 
FN-konvensjonen jobber vi med i RGB.  
Det kommer noe på lett-lest snart. 
 
Års-rapport og regnskap for 2010 har vi jobbet med.  
Disse rapportene blir lagt ut på hjemme-siden til RGB. 
www.radgivningsgruppen.no 
 
I løpet av året skal vi skal ta opp igjen  
avtalen vi gjorde med Bærum kommune i 2005. 
 
 
Fredagsstyret: Ingen møtte 
 
 
Skytterdalen: Er sammen-slått med Gjettum/Levrestien  

http://www.radgivningsgruppen.no/
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REGA-rådet: Ingen møtte, men; 
 
KARNEVAL i kveld på Emma Kafè.  
Til neste arrangement ønsker vi informasjon tidligere  
(noen fikk selve den skriftlige informasjonen/invitasjonen først i dag!). 
 

   
 
Sak 2: Bruker spør bruker 

Leif Kåre og Cecilie har lagt frem resultatene  
for alle bruker-rådene. 
Bruker-rådene har begynt å jobbe med resultatene.  

 
Siste nytt fra prosjektet; 
Det har vært møte med ”Bruker-spør-Bruker”-prosjektet, 
NAKU og KS.  
Bærum kommune er positiv.  
NFU ønsker å samarbeide med prosjektet. 

  

Cecilie foreslår at prosjektet ”Bruker-spør-Bruker”  
kan informere om mobbing på andre arbeidsplasser  
i Asker og Bærum. 

 
 
Sak 3: Ferie for alle  
  RGB forteller hva de har gjort siden sist - ikke så mye nytt.  
  RGB får besøk av Askergruppen i neste måned.  

 Da skal vi samarbeide om saken ”Ferie for alle”.  
  
 
Sak 4: Bruker-råd på alle tjeneste-steder 
  Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd  
  med å komme i gang med dette? 
  

 Alle bruker-råd bør skrive referat  
 og sende dette til RGB post@radgivningsgruppen.no 
 
 Tips om å henge opp saksliste til neste bruker-råd  
 i god tid før møtet.  
            
 Sakslisten bør henge slik  
 at alle brukerne kan skrive på saker  
 etter hvert som de kommer på dem.  

 
 

mailto:post@radgivningsgruppen.no


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 336 

 Side - 8 

 
Sak 5: Tema-dag 2011  
  Informasjon om Tema-dag 24. mars  
  med tema Sorg og angst og depresjon. 
  
  Besøk av Frøydis Lindseth fra fagenheten i Bærum kommune.  
  Hun informerte om tema-dagen  
  den 24. mars 2011, kl 12 - 15 i Kommunegården.  

 Martin og Frøydis har planlagt dette kurset sammen  
 etter at det ble bestemt på SAR - møte før sommeren.  
 Martin delte ut brosjyrer.  
 
 Påmelding til Frøydis på mobil 412 44 645 (ringe eller helst SMS)  
 eller e-post fli@baerum.kommune.no Førstemann til mølla…  

 
   
Sak 6: SOR-konferanse om HVPU-reformen 
  Hva skal vi fortelle til deltakerne om SAR 
  og hva brukerrådene i Bærum jobber med? 

 
 Over 500 er påmeldt til SOR-konferansen ”En ny hverdag”.  
 Hvorfor er SAR viktig og hvorfor er bruker-råd viktig?  
 Viktig å fortelle at vi kan ting selv.  
 Deltakerne skal få vite at samarbeid mellom bruker-råd er viktig. 
 
 Ring Cecilie på mobil 400 02 020  
 hvis det er noe du ønsker at hun skal ta opp på konferansen.   

 
 

Sak 7: Eventuelt 
Stemme-Høringer i 2011 
BPA – ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistent)  
er tema for neste Stemme-Høring som er lørdag 12. mars  
kl 11 – 17 og middag etterpå ferdig kl 20. 

 
SAR er 5 år i år! 28. mars 2006 var første møtet.  
Det må vi feire. 

  Blir det overraskelse på sommer-avslutningen? 
Skal Pål L. lage en sang til oss? 

 
 
 
Ref. Lene Valaker 

mailto:fli@baerum.kommune.no

