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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 11. oktober 2011 
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, 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:   
Vedlegg:   

 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Referat fra Sentralt brukerråd og BKA-rådet,  
se eget punkt. 
   

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Tove har med utklipp fra Budstikka lørdag 1. oktober.   
”Stor ståhei om selv-biografi” om den nye boken til Kai Zahl.   
Vi så på EMPO TVs reportasje fra utgivelsen av boken. 
 
Jacob mener at man uansett skal føde barnet,  
ikke velge det bort.  
”Utviklingshemmede er mennesker de også” 

 
Renate og Erik mener at barna ikke skal velges bort. 

 
Tove støtter det at et utviklingshemmet barn skal bli født. 

 

 

Nr.257  

 

Nr.347 
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John-Harald er motstander av at man kan velge bort  
barn med utviklingshemming.   
Alle er mennesker. 

 
Anne Marie synes de skal føde de,  
fordi vi må ta vare på alle.   
Alle i familien må ta vare på hverandre og samarbeide.  

 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Vi har fått års-planen for 2012, 
fra Bærum kommunale arbeids-sentre. 

   
Cecilie Dahl begynner som medlem hos oss 8. november 2011. 

 
 

  Brev til gruppen 
  Konto utskrift fra banken. 
 
 

     @   E-post 
  E-post fra Tore Saksen i Gjøvik kommune. 

Han skriver at han tar kontakt i løpet av denne uken. 
 
Fra Inclusion Europe som skriver om  
den Europeiske konferansen for selv advokater. 
Konferansen het ”Hør våre stemmer”. 
Konferansen handlet om like rettigheter til  
arbeid, helse hjelp, deltagelse ved valg  
og aktiv deltagelse i samfunnet. 

 
  E-post fra Vidar Haagensen med spørsmål om  

RGB ønsker et kurs i bruk av Face-book. 
Kurset kan gjennomføres sammen med Asker og NFU. 
Hvis vi ønsker det,  
kan han også hjelpe oss med å lage en egen side på Face-book. 
Vi inviterer Vidar til å komme tirsdag 8. november  
for å vise oss Face-book  
og for å snakke om det å arrangere et kurs.  
Han kan komme en ½ time mellom kl. 12.00 og kl. 15.00  
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        Internett og hjemmeside 

 
Grunden har laget et kurs med film og bilder. 
Kurset heter ”Å puste i samme luft”. 
Det handler om Hvem man er, likeheter og forskjeller.  

  
På NFUs sider står det mye om arbeid og penger. 
I dag har 2700 utviklingshemmede et arbeid.   
For femten år siden hadde dobbelt så mange arbeid. 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
 

  SAR 
  Vi forbereder SAR-møte som hovedpunkt på neste møte.   
 
 
 
  BKA-rådet     
   I referat fra møte 29. september 2011 står det at  
  Andrè Hojem er nytt medlem fra Convis. 
   
  Arbeidstakerne ønsker å bestemme mer på jobben. 
  Eksempler på hva arbeidstakerne kan være med å bestemme  
  er menyen i kantinen  

og et forslag om å være med å bestemme  
hva som skal stå i en ukeplan. 

  Alle skal snakke med arbeids-lederne sine om dette  
  før neste møte. 
 
  Tema-helg i Asker om ferie og fritid. 
  BKA medlemmene skal tenke på temaet fram til neste møte. 
 
 
 
 

  Brukerråd i boliger    
  I referat fra brukerrådsmøte i Jernbaneveien 26. september 
  planlegger de årets jule-bord, dans-galle  
  og 20-års jubileum i 2013. 
    
 
 

  Sentralt  bruker-råd   
  På møte 13. september 2011 
  Var et av temaene om Sentralt bruker-råd  
  også skal ha medlemmer fra brukerne.  
  Det kunne være et medlem fra RGB  
  og et fra et bruker-råd i bolig. 
  Brukerrepresentantene fra NFU og LUPE ønsket ikke dette. 
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  NFU ønsker å ha en bruker-undersøkelse  
  hvor det er foreldrene til utviklingshemmede som spørres.  
  Dette i tillegg til undersøkelsen ”Bruker spør bruker”. 
 

Sentralt brukerråd ønsker å få presentert utkast til handlings-program 
før dette vedtas av politikerne.  

  Morten Svarverud undersøker når handlings-programmet  
  kan presenteres for sentralt  brukerråd. 
   
 
 

 
Informasjon fra samarbeids-partnere 

  Ingen ny informasjon. 
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SAKER  
 

05/10  FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETENE FOR 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
 
Vi har sett på Grunden Media sine forslag til bilder. 
Bildene skal brukes til å gjøre  
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven lettere å forstå. 
 

Vedtak: Lars Ole tar med forslagene til Barne- likestillings-  
og inkluderings-departementet - BLD. 
 
 
 
 

 

05/11  FORELESNINGER TIL HØSTEN 

John-Harald og Anne Marie har holdt foredrag  
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.  
Det var ca. 30 studenter tilstede  
og de var veldig lyttende til alt vi hadde å fortelle. 
 

Vedtak: Tove og Renate skal holde foredrag  
for deltids-studenter på Akershus høgskole 5. desember. 

  Forelesningen skal foregå på det gamle politihuset i Sandvika. 
 
 
 
 

06/11  TEMA-HELG OM FERIE 
  Lars Ole har informert Empo-TV  

om at det skal være Tema-Dag og Felles Arrangement  
med tema Ferie og fritid. 

 
Hvis det skal lages en invitasjon på forhånd,  
må denne være klar før SAR-møtet 25. oktober. 

 
Jacob har ikke truffet noen fra Fredags-styret  
når han har vært på Fredags-treff i Løkkeåsveien 2. 

 
Vedtak:  VI fortsetter saken på neste møte. 
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07/11  SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER 
Besøket fra Gjøvik kommune er utsatt til neste år. 
Det kommer to brukere, en eller to ansatte 
og en fra Gjøvik lokallag av NFU.  

 
Vedtak: Vi holder kontakten og lager et program senere. 
 
 
 
 

09/11  SAMARBEIDS-AVTALE OG ØKONOMISK STØTTE 
Avtalen som ble laget med kommunen i 2005 må fornyes. 
Det er også kommet forslag til andre måter å støtte økonomisk. 

 
Vedtak: Vi ber om skriftlige forslag fra kommunen. 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 347 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 


