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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 29. mars 2011 
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Anne Marie Berg,   

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

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.00 

Planleggings 
-møte:  SOR-konferanse kl. 14.00 til kl. 16.00 
Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  1/338  Valgbrosjyre fra 2003 

   
 

 Faste punkter: 
 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Møte i sentralt bruker-råd tirsdag 22. mars.  

Se brukerråd og samarbeidspartnere. 
Lørdag 19. og søndag 20. mars  
var det årsmøte i Brobygger-Ligaen (BBL) med overnatting. 

 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Tove har med utklipp fra Budstikka 21. mars 

som handler om Anne Kvaal og hennes liv. 
 

Wenche Foss er død.  
Hun har vært med på Vivil-lekene og delt ut medaljer. 

 
 

 

Nr.257  

 

Nr.338 
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 Beskjeder og informasjon  

Lars-Ove er borte på neste møte 
 
Vi har fått trykket 2000 brosjyrer,  
så nå har vi til å dele ut til de som vil ha. 
 
 
 
 

  Brev til gruppen 
Ingen brev til gruppen 

 
 
 
 
 

     @   E-post 
  Ingen E-post til gruppen 
    
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

  ULF informerer om at Videncenter har laget en film  
om utviklingshemmede og epilepsi. 
Du kan se filme på Youtube.    

 
NAKU skriver i sitt magasin Utvikling nr. 1. 2011  
om Wenche Jensen  
og hennes bok ”Mitt liv som utviklingshemmet”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.epilepsi.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=jYmfw4SUmPg
http://naku.no/nyheter
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Bruker-råd og samarbeids-partnere 
   
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
 
  BKA-rådet     
  Ingen referat.   
   
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat. 
 
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat. 
 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Planlegger en tema-kveld om den nye vergemålsloven 
  Overformynder Georg Trahjem er foredragsholder. 
  Datoen er 10. mai kl. 19.00 til kl. 21.00. 
 
  Det ble snakket mye om Bærum 2012,  
  som er kommunens plan for å spare penger. 
  Mange forslag skal undersøkes. 
  Politikerne vil vite hva som skjer,  
  hvis ulike tilbud tas bort eller blir mindre. 
   
   
 

  Funksjonshemmedes råd 
  Det er vanskelig å sette inn i sakene fra rådet.   
  Referatene er ikke lett-leste  
  og det står lite om hva sakene handler om  
  og hva rådet har diskutert på møtene.  

 

 

 

Brobygger-Ligaen - BBL 
John-Harald fortalte litt fra årsmøte. 
Det er planlagt to Stemme-Høringer til i 2011. 
Astrid Kvisvik ble gjenvalgt som leder. 
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SAKER  
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN 

  Vi får et oppdrag av  
Barne- likestillings- og inkluderings-departmentet (BLD),  
Oppdraget er å prøve-lese lett-lest versjon av FN-konvensjonen. 
Vi skal også se på et hefte om diskriminering. 
  

Vedtak:  Vi tar oppdraget. 
 
 
 
 
 

02/11  TEMA-DAG 24. MARS  
  Det var 14 deltagere på tema-dagen om sorg, angst og depresjon.  
  Det var stor aktivitet og mange fortalte om sine opplevelser. 

Mange hadde opplevd både sorg og det å være redde. 
   

En journalist fra NAKU (Nasjonalt kompetanse-miljø om 
utviklingshemming) var der . 
Hun laget en reportasje for bladet Utvikling  
og hjemmesidene til NAKU.   

 
Vedtak: Ingen vedtak. 
 

 
 
 
 

02/11  SOR-KONFERANSE HVPU …  
  Vi har snakket om hva vi skal si på konferansen. 

Vi har laget en manus. 
 

De som ønsker å motta referatene fra møtene våre,  
kan skrive seg på en liste som ligger på standen vår.   
Der legger vi også frem vår brosjyre. 

 
Vedtak: Vi ønsker Erik og John-Harald lykke til 
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04/11  VALG-BROSJYRE  
  Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag  

til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget. 
 
Vi må ha spørsmålene på e-post senest 15. april. 

  Vi har lagt ved testen som ble brukt ved valget i 2003  
som eksempel (dokumentet er på 11 sider). 
 
Områdene spørsmålene skal deles inn i  
er arbeid, bolig og fritid / kultur. 

  
  Spørsmålene vi velger ut, sendes partiene, 

Vi skriver svarene inn i en valg-brosjyre.  
    
Vedtak: Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag  

til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 338 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Inge saker til eventuelt. 
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Vedlegg 1/338 

Til  Velgerne 
 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede – RGB  
har spurt alle partiene i Bærum kommune om hva deres parti 
mener om viktige spørsmål på områdene hjem, arbeid og fritid. 
 
Når vi snakker om funksjonshemmede, 
tenker vi spesielt på mennesker med utviklingshemming.  
 
Spørsmål 
 
Tema hjem, hva mener ditt parti om: 
-  Flere boliger og bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede? 
-  Husleie-priser og støtte til bolig-kjøp for funksjonshemmede? 
 
 
Tema arbeid, hva mener ditt parti om:  
-  Arbeidsplasser til funksjonshemmede? 

 
Vil dere gi funksjonshemmede:  
- Flere valgmuligheter? 
- Bedre lønn? 
- Bedre tilrettelegging på arbeids-plassene? 
 
 
Tema Kultur og fritid, hva mener ditt parti om: 
-  Funksjonshemmedes rett til fritids-tilbud? 
-  Transport og nødvendig hjelp. 
- Selvbestemmelse på egne fritids-arenaer. 
- Brukerstyrte hus for funksjonshemmede? 

 
 

Ikke alle partiene har svart oss  
og noen har bare sendt sine valg-program. 
 
 
Hilsen RGB,  
 
26 august 2003
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Før valget: 
 
 

Mann-tallet   Har du fått ditt valg-kort i posten? 
Da står du i mann-tallet. 
Hvis du ikke har fått valg-kort, 
Må du undersøk om ditt navn står i manntallet. 
Du får hjelp ved informasjonen i kommune-gården. 

 
Legitimasjon Ta med til valg-lokalet  legitimasjon med navn, adresse 

og fødsels-nummer. 
   Har du et bank-kort med bilde? 
 
Valg-tider  Valg-dagen er mandag 15. september 2003  

kl. 9.00 til kl. 20.00 
 
 
 
 
På valg-dagen 
 

Ta stemme-seddelen til det partiet  
eller den gruppen du ønsker å stemme på  
ved henholdsvis kommune-styre-valget og fylkes-tings-valget. 
 
Gjør endringer på stemme-sedlene  
hvis du ønsker å gi person-stemmer. 
 
Brett sammen stemme-sedlene  
slik at ingen ser hva du har stemt. 
 
Gå til en valg-funksjonær  
som stempler stemme-sedlene. 
 
Legg så selv de stemplede stemme-sedlene i urnen. 
 
Husk legitimasjon når du skal stemme. 
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Kristelig folkeparti i Bærum 

 
Arbeid 
Vi vil at alle funksjonshemmede som ønsker det,  
skal ha tilbud om en arbeids-plass.  
Arbeids-plassen må eventuelt være tilrettelagt for den enkelte.  
Det er viktig at funksjonshemmede  
får et arbeide som de trives med og som de mestrer.  
Arbeids-plassene må ligge så nær boligen som mulig.  
Vi vil være en pådriver for  
at det lages nye arbeids-plasser for funksjonshemmede. 
 

Hjem 
Vi mener at det er viktig at alle har en bolig som de trives i.  
Det kan være en egen bolig  
eller en bolig sammen med andre.  
Boliger for funksjonshemmede setter ofte krav til tilpassing.  
Skal vi trives i boligen,  
må den være bygget slik at vi kan fungere så normalt som mulig.  
Boliger for funksjonshemmede styrker nærmiljøet.   
 
Vi vil være en pådriver for at det etableres boliger for 
funksjonshemmede. Boligene må være til en riktig pris. Samtidig må det 
være støtteordninger som gjør det mulig for funksjonshemmede å kjøpe 
eller leie en slik bolig. 
 

Fritid: 
Kristelig folkeparti er opptatt av en meningsfylt fritid for 
funksjonshemmede.  
Tilbudene må være tilgjengelige for alle. Derfor må kommunen sikre 
nødvendige transportbehov. De funksjonshemmede må selv ha den 
overordnede styringen med tilbudene som spesielt er for 
funksjonshemmede.  
Løkkåsveien 2 må styres av og gjennom de funksjonshemmede.  
 
Kristelig folkeparti vil være en pådriver for å sikre de funksjonshemmede 
gode fritidstilbud. 
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Demokratene 
 
Dette er hentet fra det nasjonale parti-programmet. 
 
 

Bolig:  
Vi vil bygge sykehjem og omsorgs-boliger,  
som til enhver tid dekker befolkningens behov.  
Samtidig vil vi kjempe for  
at alle som trenger hjemmebaserte tjenester  
skal være sikret det.   
Vi vil legge forholdene til rette slik at eldre og funksjonshemmede  
som ønsker å bo i eget hjem skal kunne ha dette valget. 
At det er statens oppgave å full-finansiere bygging av sykehjem  
og omsorgsboliger med tilsyn. 
 
 

Arbeid:   
Vi vil også arbeide for at uføretrygdede kan  
tjene mer enn dagens sats uten å miste trygd.  
Alle som er medisinsk og psykisk i stand til det,  
skal ha arbeidsplikt for den finansielle støtte de får.  
Økonomisk sosial-hjelp bør være normert,  
og tilnærmet lik i forskjellige deler av landet,  
avhengig av leve-kostnadene.  
Lov-verket må være så klart formulert  
at det ikke er behov for skjønn hos den enkelte sosial-arbeider. 
 
 

Fritid:  
Vi ønsker at forholdene for funksjonshemmede legges bedre til rette,  
og at denne gruppen trekkes inn i idrett og kultur-arbeidet  
i langt større grad enn i dag. 
 
 

 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 338 

 Side - 10 

Pensjonistpartiet 
 
 
 

Bolig:   
Vi sier ja til at kommunen bygger boliger for  funksjonshemmede.  
Det betyr at de funksjonshemmede bor i små boligenheter  
der de selv kan bestemme hvem de vil ha bo-kontakt med.  
Videre mener vi at de funksjonshemmede  
som velger å bo i sitt barndomshjem skal få ønskelig hjelp. 

Foreldrene må få lønn for sitt arbeid og ha anledning til å ta ferie. 
 

Pensjonistpartiet vil til slutt understreke at vi først og fremst  
er et parti for dem som mottar pensjon fra det offentlige.  

Disse svake gruppene i vårt samfunn  
blir det ofte tatt for lite hensyn til. 
 
 

Arbeid:  
Vi vil at utviklingshemmede skal kunne få et arbeid  
som passer den enkelte.  
Dette må han/hun selv få bestemme.  
Det bør skaffes flere arbeids-plasser  
slik at alle kan få arbeid.  
Det skal gis en rimelig lønn for arbeidet,  
og den enkelte skal ikke trekkes i sin pensjon. 

 
 

Fritid:  
Vi vil gi støtte til idretts-lag og fritids-klubber  
og arrangementer der utviklingshemmede deltar,  
f. eks. VIVIL-lekene.  
Vi mener at Bærum kommune bør hjelpe til med  
å skaffe klubb-lokaler til de utviklingshemmede.  
Kommunen må videre hjelpe til med å lede møtene. 
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Rød Valgallianse 
 
 
 
 
 

Rød Valgallianse kjemper for et samfunn uten diskriminering.  
Et samfunn der alle har like rettigheter.  
Vi kjemper for mer penger til kommunene  
slik at folk i Bærum kan få det bedre. 
 
RV jobber for: 
 
- Mer penger til transport for funksjonshemmede 
-  At det skal være plass til psykisk og fysisk funksjonshemmede barn i vanlig 

skole, barnehage og SFO 
-  Plass til funksjonshemmede på buss, trikk, t-bane og tog 
-  Satse på arbeid for psykisk og fysisk funksjonshemmede 
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Stabæklista 
 
 

Vi må bli flinkere til å ta vare på ressursene  

som funksjonshemmede utgjør. 
Vi mener at alle tilbud i størst mulig grad må tilpasses  

den enkelte funksjonshemmede. 
 

Tema hjem 
Vi går inn for støtteordninger og kommunal styring for å sikre dette.  
I den grad kommunen skal eie leiligheter  
mener vi hele poenget er at husleien i slike leiligheter er subsidiert.  
Vi synes ikke det er noen kommunal oppgave å eie boliger  
med mindre det er en politisk mening med det.  
Leien skal settes ut fra brukerens behov og betalingsevne,  
ikke for å få dekket kommunens kostnader.  

 

 
Tema arbeid 

For noen utviklingshemmede,  
skal samfunnet i større grad legge til rette  
for at de kan delta i arbeidslivet.  
 
For noen utviklingshemmede  
kan det være vanskelig med vanlig arbeid. 
De må, om de ønsker det selv,  
tilbys muligheter gjennom såkalte ”vernede bedrifter”  
der det sosiale skal være en vel så viktig faktor  
som kravene til produksjon.  
Vi ønsker ikke at slike vernede bedrifter  
skal blande psykisk og fysisk funksjonshemmede. 
 
 
 

Tema fritid 
Vi mener det en selvfølge at alle mennesker  
har rett til en verdig og selvbestemt fritid.  
Vi vil arbeide for å etablere ungdomsklubber og for å støtte idretten. 
Dette gjelder for alle mennesker uavhengig av funksjonshemning. 
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Arbeiderpartiet 
Vi går i mot privatisering av helse- og omsorgs-tilbud. 
 

Tema hjem 
Vi vil ha flere boliger og bedre utvalg av boliger  
til funksjonshemmede.  
Vi vil at alle skal ha tilgang til bolig.   
Vi vil ha sosial bolig-bygging og start-lån fra husbanken for å gjøre det 
lettere for ungdom, studenter, eldre, funksjonshemmede og økonomisk 
vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig.  

Bostøtte er viktig for de som trenger det, også funksjonshemmede. 
 

Tema arbeid 
Vi mener det er viktig at funksjonshemmede  
har tilrettelagte arbeidsplasser.   
Vi støtter kommunens arbeid med et inkluderende arbeids-liv,  
og er glad for de tiltak som allerede finnes i Bærum.   
Men det må bli flere arbeids-plasser til funksjonshemmede.   
Det betyr også flere valg-muligheter og bedre tilrettelegging.  
Funksjonshemmede skal ha verdig lønn for sitt arbeid.   
Det betyr høyere lønn når lønnen er for lav. 
 

Tema fritid 
Vi vil ha kultur og fritids-tilbud til alle som bor i Bærum.  
Funksjonshemmede har rett til fritidstilbud.   
Det betyr transport og nødvendig hjelp. 
 
Arbeiderpartiet har programfestet: 
Mennesker ned funksjonshemming skal føle trygghet for hjelp og støtte.  
De må få bosted, arbeid- og aktiviteter tilpasset sine behov.  Transport 
og tilgjengelighet til offentlige bygninger må tilpasses 
funksjonshemmede. Slik at ingen utestenges fra samfunnslivet. 
 
Brukerstyrt hus for funksjonshemmede. 
Arbeiderpartiet vil ikke gå i mot et slikt forslag.   
Det må skje i godt samarbeid med kommunen,  
som innfører brukermedvirkning på mange områder.  
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Venstre 
 
 
 
 

Bygge boliger for folk med dårlig råd  
og fysiske og psykiske funksjonshemminger 
 
Godt og trygt bomiljø,  
med lett vei ut i skog og mark,  
og til butikker, bank og post. 
 
Rimelige og gode tilbud om buss, trikk og tog hjemmefra til jobb  
og skole, og tilbake igjen. 
 
Arbeidsplasser til alle som ønsker det,  
også til de som vil skape sin egen arbeidsplass.   
Flere arbeids-sentre for funksjonshemmede. 
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Høyre 
 
 
 
 
 

Hentet fra lokal partiprogram 
 

Bærum høyre vil at mennesker med redusert funksjonsevner  

skal ha en meningsfull, aktiv og trygg hverdag.   
Funksjonshemmede skal delta på egne premiseser  
i et samfunn som har rom for ulike måter å fungere på.   
Dette omfatter barn, unge og voksne. 
 
Bærum høyre vil: 
-  Videreutvikle etablerte tilbud som bidrar til å øke 

funksjonshemmedes sosiale integrasjon 
-  Tilpasse boligtilbudet basert på behov. 
-  Gi flere tilbud til flere brukere i arbeids- og aktivitetssentrene. 
-  Satse på økt brukermedvirkning. 
-  Gi avlastning til flere hjemmeboende brukere. 
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Sosialistisk venstreparti 
 
 
Har ikke svart. 
  
 
 
Senterpartiet 
 
 
Har ikke svart. 
 

 
 
Fremskrittspartiet 

 
 
 
 
Har ikke svart. 
 
 
 

 

 

 


