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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 10. mai 2011 
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde,   

Erik Songstad, Tove Kjevik, Jacob Sverdrup  
og John-Harald Wangen.  

Ikke tilstede:   
Møte-leder: Anne Marie Berg 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

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

Besøk:  Cecilie Dahl og Hege Rysstad kom innom 
Vedlegg:  1/341 E-post til politiske partier 
  

 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser   

  Tilretteleggerne har hatt møte om budsjettet for 2011  
  med virksomhetsleder Morten Svarverud 
  som er vår kontaktperson for området bolig. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie har med utklipp fra ferie-brosjyrer. 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Leif Kåre og Lars-Ove blir borte fra etter lunsj, 
fordi de skal snakke om ”Bruker spør bruker”  
på regionalt senter for utviklingshemmede i Vestre Viken helseforetak.  

 
 

 

Nr.257  

 

Nr.341 
 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 341 

 Side - 2 

  Brev til gruppen 
Brev fra DnB NOR. 

 
 

     @   E-post 
  E-post fra Frifond STEM om vår søknad til valg-brosjyre 
 
 

        Internett og hjemmeside 

BKA-rådet fått hjemmeside – Gratulerer. 
Vi synes forsiden ser bra ut. 
 
 

 
 

  Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
 
  BKA-rådet     
  Referat fra møte 28. april 2011.    
  De har fått ny hjemmeside.  
  De har laget spørsmål om tema arbeid til valgbrosjyren  
  (se sak 04/11).  
   
 
  Brukerråd i boliger   
  Referat fra Brukerråd i Jernbaneveien den 2. mai 2011 
 
  

  Sentralt  brukerråd   
  Neste møte er 6. september 2011. 
 
   
 

 

Informasjon fra samarbeidspartnere 
Ingen informasjon. 

 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  
 
 
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN 

Leif Kåre Fjelde og Cecilie Dahl får i oppdrag sammen Steinar Wangen 
å gå igjennom forslaget til lett lest versjonen av konvensjonen.   
 
De samarbeider med oss underveis. 
 
Når de er ferdige med å gå igjennom konvensjonen  
får vi den til endelig godkjennelse. 

 
Vedtak:  

  
 
 
 
 

03/11  SOR-KONFERANSE HVPU …  
Vi tar evaluering av konferansen 25. mai kl. 15.30 til kl. 18.00. 
Vi skal være i Ideklekkeriet i sentralhallen. 

 
  De som allerede har sagt de kan er: 
  Erik Songstad, John-Harald Wangen, Lars Ole Bolneset,  

Gry Nilsen, Cecilie Dahl Lars-Ove Nordnes,  
Hege Rysstad og Mette Mørk. 

 
  De som ennå ikke har svart: 
  Martin Sletten Eriksen, Lene Valaker, Rune Heien  

og Trond Lauten.  
 
Vedtak: På møtet evaluerer vi vår innsats på konferansen,  

ser på video og bilder.  
Vi lager også en presentasjon til sommer-avslutningen. 
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04/11  VALG-BROSJYRE  
Vi har sett på BKA-rådets forslag til spørsmål for området arbeid.   
Vi har valgt ut to hovedspørsmål,  
et om vanlig jobb og et om lønn. 

 
Spørsmål til området arbeid 
Spørsmål fra BKA-rådet om temaet arbeid: 
Hvorfor får ikke vi utviklingshemmede vanlige jobber? 
- nødvendig tilrettelegging 
- vanlig lønn og ikke trygd 
 
Synes politikerne at kr. 23,- pr. time er god nok betaling? 
- trygd eller lønn 
- mer å leve for, bli verdsatt 
- i dag kan vi tjene inntil 1 G (kr. 75 000)  

uten at trygden blir mindre.   
Det er forslag om å gjøre dette beløpet mindre 
 
 
 
Vi delte oss i to grupper  
og har laget tre spørsmål for området bolig. 
 
Spørsmål til området bolig 

  ”Institusjon” – Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne 
mener ditt parti skal måtte bo i samme boligtilbud?  
- I dag bor det inntil 12 mennesker sammen. 

 
 
  ”Bestemme selv” 

Hva vil ditt parti gjøre  
for at utviklingshemmede skal få bestemme selv  
i spørsmålet om hvor man skal bo  
og hvem man skal bo sammen med? 
 
 
”Hjelp” 
Utviklingshemmede opplever ofte at de ikke får den hjelpen de trenger 
Hva vil dit parti gjøre for å bedre tilbudet til utviklingshemmede i forhold 
til hjelp i bolig og fritid. 
- Bedre tilrettelagt transport i forhold til TT-tilbud. 
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På forrige møte laget vi spørsmål til området fritid. 
 
Spørsmål til området fritid 
Hvordan vil ditt parti legge til rette for  
et meningsfylt ferie- og fritids-tilbud? 
 
Hvordan vil ditt parti legge til rette for  
større valg-frihet i forhold til ferie- og fritids-tilbud?    
- det er dyrere for oss å dra på ferie fordi vi må betale for ledsagere 

og vi har færre valg-muligheter. 
 
 

Vi har fått JA på vår søknad  
om støtte til å trykke valg-brosjyre  
og å lage video-presentasjon av spørsmålene til politikerne. 
 

Vedtak: Vi sender over spørsmåles-forslagene  
til den gruppen i SAR  
som skal sørge for å lage video-presentasjon av spørsmålene.   
 
De skal beholde temaene,  
men kan fortsette å jobbe med hvordan spørsmålene skal være. 
 
Vi har sendt e-post til gruppelederne for de forskjellige partiene  
som stiller med liste til høstens valg i Bærum.   
I e-posten står det om valgbrosjyren (se vedlegg 1/341). 
 

 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 341 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

EVENTUELT   
Oppstart 30. august, SAR-møte 25. oktober, siste møte 6. desember  
og så juleavslutning. 
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Vedlegg 1/341 

 
 
 
Hei 
 
I 2003 så laget vi en valgbrosjyre på lett lest.   
Alle de politiske partiene i Bærum svarte på noen spørsmål  
fra områdene bolig, arbeid og fritid.   
Dette er tre områder som vi er veldig opptatt av.   
Vi har lagt ved brosjyren fra 2003. 
 
I år har vi fått støtte fra Frifond Stem til å trykke brosjyren  
og filme spørsmålene. 
 
I begynnelsen av juni vil ditt parti få en DVD med spørsmålene.   
Det er 2-3 spørsmål fra hvert av områdene. 
 
I løpet av juni må vi få svar fra dere,  
slik at vi kan bruke sommeren på å trykke opp brosjyren. 
 
Vi har tenkt å dele ut brosjyren på de vernede arbeidsplassene i kommunen,  
på offentlige steder som bibliotek og sende til skoler og andre steder.  
Utsendelse fra midten av august. 
 
Vi har hatt roblemer med å finne riktig e-post til flere partiene?! 
Vi ber derfor om at ditt parti sender oss et svar, slik at vi vet at vi har kontakt. 
Vi vil også gjerne vite hvem det er som skal motta DVDen når den er ferdig. 
 
Har du noen spørsmål, så bare ta kontakt med oss. 
 
Mvh møteleder RGB 
Anne Marie Berg 
www.radgivningsgruppen.no 
 


