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

Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen. 
Ikke tilstede: Anne Marie Berg 
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:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen 

   
 

 Faste punkter: 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Erik og Tove har vært på årsmøte i Vivil. 

 
Lars-Ove har vært på møte om  ”Bruker spør bruker”. 
Møtet planla hvordan arbeide videre med prosjektet.  
Bærum er avhengig av at andre også vil være med.  
Bærum kommunale arbeids-sentre  
kan tenke seg å ha arbeids-plasser for intervjuere.  
 

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Erik har med Samfunn for alle nr. 1 – 2011 
  Der står det om ”Fyr festivalen” i Egersund. 
  Festivalen er 3. – 5. juni og påmeldings-fristen er 29. april. 
 
 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.337 
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 Beskjeder og informasjon  

Leif Kåre har tenkt på at han ønsker å trekke seg fra gruppen. 
John-Harald har meldt seg inn i Brobygger-Ligaen (BBL). 
 
Det er behov for å gjøre noe med innholdet på hjemme-siden  
og rydde på kontoret i 2. etasje. 
John-Harald vil jobbe med hjemme-siden,  
Erik og Renate vil rydde på kontoret. 
Vi bruker penger av over-skuddet fra 2010. 
 
John-Harald hadde med en brosjyre fra NFU  
om Regler for møter og konferanser.   
Vi har sendt en e-post til NFU med spørsmål om brosjyren. 
 
 
 

  Brev til gruppen 
Konto-utdrag fra banken og regning fra Convis på møte-lokale. 

 
 
 
 

     @   E-post 
  Fra BKA som ønsker møte-plan for SAR-møtene for 2011. 

 
Informasjon fra Frøydis om at det er 14 påmeldte.  
Det er mulig å melde seg på ut denne uken. 

    
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

  På SOR sine hjemmeside kan vi lese om  
det nye e-lærings-programmet som heter ”Ansvar og mestring”. 
Flere av oss har vært med på å lage videoer  
hvor vi spiller ulike roller.   

 

 

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

  E-post fra BKA-rådet med spørsmål om  
  møte-plan for SAR ut 2011. 
 
  Neste SAR-møte er 7. juni som også er sommer-avslutning. 
  Høstens SAR-møte blir tirsdag 25. oktober (uke 43). 
 
  Vi lager en egen side på vår hjemme-sde 
  hvor vi kan legge ut referatene fra de andre bruker-rådene . 
   
  SAR er 5 år i år og det skal vi feire 7. juni. 
  Vi inviterer stafett-politikerne  
  og ber de fortelle om hva de tenker  
  om bruker-medvirkning i 2016. 
 
 
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
 
  BKA-rådet     
  Referat fra møte 10. mars 
  De har snakket om oppgavene til faddere  
  for hospitanter og arbeids-takere. 
 
  De har sendt brev til NAKU 
  hvor de foreslår en navne-konkurranse  
  for å finne et positivt ord for gruppen utviklingshemmede.  
  De ønsker et ord som også forteller noe om  
  de positive egenskapene gruppen har. 
   
  De hadde sett et innslag på www.nrk.no/netttv/  
  om at 6 av 7 utviklingshemmede er uten jobb. 
   
   
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat. 
 

http://www.nrk.no/netttv/
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  Sentralt  brukerråd   
  Ingen referat. 
 
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Sjekkes neste gang.  

 

 

BBL 
Ingen referat. 

 
 
 

 

SAKER  
 
01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 
  Rapport og regnskap er ferdig. 
 
Vedtak: Rapporten er godkjent. 
  Regnskapet er godkjent. 
  Budsjett og søknad sendes til kommunen. 
 
 
 

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  
  Det er 12 deltakere påmeldt så langt.   
 
Vedtak: Vi informerer om tema-dagen om sorg og depresjon / angst 

på SAR-møtet i dag. 
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02/11  SOR-KONFERANSE HVPU …  
  PÅ neste møte jobber vi med hva vi skal si om oss selv  

og hva vi skal si om gruppen.  
 
Vedtak: Erik går inn som vikar for Jacob.  

Vi trykker opp 500 brosjyrer om RGB til bruk på konferansen. 
 
 
 
 

04/11  VALG-BROSJYRE  
  I år er det kommune-og fylkes- valg. 
  Vi trenger lett-lest valg-informasjon  

og ber derfor partiene svare på spørsmål fra oss. 
 
  I 2003 laget vi en valg-brosjyre  

hvor alle partiene svarte på tre spørsmål.   
 
Spørsmålene handlet om hva partiet ville gjøre  
for mennesker med utviklingshemming  
på områdene arbeid. Hjem og fritid/kultur. 
Vi ønsker å gjøre det samme i år.    

   
Vedtak: Vi lager en valg-brosjyre som vi gjorde i 2003.  

Vi bruker penger fra overskuddet i 2010  
til å lage og trykke opp brosjyren. 

 
 

 Godkjenning av referat nummer 337 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT   
- Ikke noe nytt vedr. lett-lest informasjon om vedtak om tjenester.   

  
 


