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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 8. november 2011 
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, Cecilie Dahl, 

Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede:   
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

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

Besøk:   
Vedlegg:  Referat fra SAR-møte 25.10.11 

 
 
 
 

 Faste punkter: 
 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
 
Sentralt brukerråd 
Referat fra Sentralt brukerråd (se eget punkt). 
 
Samhandlings-reformen og kompetanse-plan  
Møte mellom representanter fra ulike brukerråd og kommunen. 
Møtet handlet om ”hva må de som jobber med brukere kunne” 
Det ble også snakket om tilgjengelighet. 
PÅ SAR-møtet ble det bestemt hvem som skulle dra. 
Cecilie og Nicolas respresenterte SAR.   
Anne var syk og kunne derfor ikke komme. 
Det kom gode tilbake-meldinger fra de som ledet møtet. 
Vi kommer tilbake til saken når vi får referatet.    

 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.349 
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 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Tidens Tegn er avisen for Møre og Romsdal. 

20. oktober står det om oss,  
med overskriften ” Vi må få vise at vi kan”. 

 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Lars Ole kommer ikke på neste møte. 
John-Harald tar møte-leder oppgaven. 

 
 

  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Lars Romild som er tilrettelegger  
for brukerådet på Hule-gården i Danmark. 
De ønsker å komme på besøk til oss til våren. 
De lurer på om det er tidspunkter som ikke passer for oss.  
Vi svarer at de kan komme på en tirsdag i en ulik uke. 

   
E-post fra Ole Johan Beck som er spesial-prest i kirken. 

    
  Bestilt magasinet ”Utvikling” fra NAKU. 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

På NFUs side står det om FN-konvensjonen. 
I stats-budsjettet er det satt av penger  
til å innføre konvensjonen fra sommeren 2013. 
Samtidig vil den nye vergemåls-loven gjelde. 

 

På Grundens side kan vi lese om at Mia Skottborn Styrén  
påtar seg oppgaver med å gjøre tekst lett-lest. 

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

  SAR 
   
  Referat fra SAR-møte 25. oktober er vedlagt dette referatet.   
   
  Neste SAR møte blir 28. februar 2012. 
   
  Rapporten om Bruker spør bruker er enda ikke ferdig. 
  Legges fram på neste SAR-møte i 2012. 
  Vi satser på et møte fra kl. 12.30 – 15.00  
 

Vi regner med at Gjøvik kommune kommer på besøk.  
 
  
 
  BKA-rådet     
   Ingen referat. 
 
 

  Brukerråd i boliger    
  Ingen referat. 
 
    

  Sentralt bruker-råd   
  Vi har sett på referatet. 
  Det handlet om Handlings-programmet 2012-2015. 
 

 
Informasjon fra samarbeids-partnere 

  Innspill fra BBL om Felles-sasmlingen.   
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SAKER  
 

09/11 TEMA-HELG OM FERIE OG FRITID 

  Lars Ole henter Renate og Jacob kl. 09.10  
og Erik og Tove kl. 09.20.   
Tog fra Sandvika til Asker kl. 09.42.    

  Alle tar med kr. 100.- til utgifter, samt reisepenger. 
RGB dekker kr. 100.- pr. person. 

 
 
 
 

09/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET 

  Vi har fått en e-post fra Ole Johan Beck, 
som jobber som spesial-prest i Den norske kirke. 
Han er rådgiver for ansatte i kirkene  
om det å åpne opp og inkludere best mulig  
for alle som ønsker å delta i kirkens aktiviteter,  
uansett funksjons-nivå. 

  
Han ønsker å invitere Bærum kommune til å samarbeide  
om en halvdags-konferanse om retten til deltakelse  
i eget tros eller livssyns-samfunn. 
 
 
Han spør oss om hva vi mener om forslaget  
og hvem som kan kontaktes i kommunen. 

 
Vi vil gjerne være med å arrangere en slik konferanse  
som presten snakker om. 
 

Vedtak: Vi spør Kirsten H. Haugen om hjelp til dette. 
Vi sender en e-post til Kirsten H. Haugen.  
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 Godkjenning av referat nummer 349 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker under eventuelt. 
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            Vedlegg 1/349 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           

Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 
 
Tirsdag 25. oktober 2011 
Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
 
Besøk:  Ingen besøk. På neste møte inviteres Morten Svarverud 
 
 

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

 
BKA – rådet - Cecilie og Jon Erling (medlemmer) Lene og Rune 
(tilretteleggere) 
 
Jobber med et ”nabovarsel”  
Det planlegges å bygge 24 leiligheter for ungdom  
rett nedenfor Emma arbeidssenter. 

 
BKA-rådet støtter bygging av nye boliger for ungdom,  
men er imot at veien til boligene  
går igjennom Emma arbeidssenteret. 
  
BKA ønsker at minst 6 av leilighetene  
tilrettelegges for funksjonshemmede.  
 
Cecilie slutter i BKA-rådet  
8 november begynner Cecilie i RGB.  
BKA-rådet takker Cecilie for innsatsen. 
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Hauger Park - Nicholas Andrè Sørlie og Anne Sinding Larsen 
(medlemmer) 
Dette er første SAR-møte hvor Hauger Park deltar. 
Velkommen til Hauger Park!  

   
  I Hauger Park har vi Beboer-møter.  

Vi snakker om hva vi ønsker å gjøre i helgene.  
Når det nærmer seg ferie, snakker vi om den.  
 
Anne har vært med i Borettslagets styre.  
En av sakene hun har sagt sin mening om, 
er saken om daghjemmet for Rusmisbrukere.  
Daghjemmet er naboen til Hauger Park. 
 
 
Vangkroken – Jacob og Renate (medlemmer) 
PÅ Brukermøtet snakket vi om Kai Zahls nye bok.  
Vi fortalte at når boka ble diskutert i RGB, 

  mente alle medlemmene,  
  at alle funksjonshemmede har rett til å bli født.  
 

Det er bygget 12 nye leiligheter  
for funksjonshemmede i Vangkroken. 

  Leilighetene er ferdige i november. 
Vi vet ikke hvem som flytter inn. 
 
 
Levrestien - Tove og Erik (medlemmer) 
På brukermøtene planlegger vi å gå på Kino,  
gå ut og spise, ferier og underholdninger. 
 
 
Jernbaneveien – Anne Marie (medlem) 
Anne Marie forteller at de snakker om feiring av 20 års - Jubileum 
for Jernbaneveien om 2 år. Vi snakker om ferie i brukerrådet også. 
Jernbaneveien planlegger julebord på Bekkestuene. 
 
 
Regarådet – Anne B (medlem) 
Hun forteller at det er lenge siden de har hatt møte.  
Tilrettelegger Ellen Johansen er i Spania for tiden. 
 
 
Anne Balstad forteller at de har begynt med brukerråd  
i Egne Hjemsvei. 
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Fredagsstyret – Anne S.L. (medlem) 
Husker ikke helt når siste møte var.  
De pleier å snakke om hvordan de skal jobbe på fredagsstyret.  
Anne har forskjellige oppgaver, ved døren, i kiosken,  
i musikken og er med å baker. 
 
I fredagsstyret bestemmer vi felles regler  
for hvordan vi skal oppføre oss.  
Vi må spørre Kirsten om penger.  
Hun er økonomisjefen.  
  
 
Per Skreddersvei – Thomas (medlem) Ingrid (Tilrettelegger) 
Før kalte vi møtene beboermøter,  
men nå kaller vi det brukerråd!  
 
På brukerrådsmøtene snakker vi om husreglene.  
Vi minner hverandre på reglene.  
Brukerrådsmøtene er veldig viktige, 
for oss som bor i Per Skreddersvei. 
 
En gang pr mnd har styret i borettslaget møter.  
Brukerrådet har talerett på styremøter i egne saker.  
Melemmene i Brukerrådet  
bytter på å tale for brukerrådets saker på styremøtene.  
 
 
Skytterdalen – Cecilie (medlem) 
Brukerrådet planlegger julebord 9. desember på Thon hotell.  
Gjettumveien inviteres til å være med..  
 

   
 
Sak 2: Bruker spør bruker 
  Medarbeider-undersøkelse i BKA våren 2012.  
  Medarbeider-undersøkelsen er i start fasen,  

Først punkt er å bestemme hvem som skal være med i 
arbeidsgruppen.  
 
Tilretteleggerne som var med i arbeidsgruppa for bolig  
skal spørres om noen av dem kan være med  
i arbeidsgruppa for BKA sin undersøkelse. 
 
Rapporten blir lagt frem på neste SAR møte. 
Lars-Ove forteller om rapporten. 

  og deler den ut til brukerrådene. 
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Sak 3: Fellesarrangement - Ferie og fritid (15 minutter) 

Anne Marie forteller at hun har vært på ferie uten personale.  
Hun reiste sammen med noen fra Hauger Park.  
Anne Marie forteller at det er viktig å snakke sammen.  
Finne ut hvem som har lyst til å reise på samme sted som en selv.  
Da kan man hjelpe hverandre.  
Det er dyrt å betale for ledsager.  

   
  Temahelg i Asker om Ferie og fritid 
  Datoen: lørdag 12. november. 
  Felles transport til Asker for de som ønsker det.  
  Ring Lars Ole på mobil 90 10 03 90 dersom du vil være med. 
   
  John-Harald fortalte om Tema-Helgen og programmet. 
  NB!  Alle er invitert – mer informasjon kommer. 
 
 
 
 
Sak 4: Bruker-råd på alle tjeneste-steder 
  Denne saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 

Sak 5: Eventuelt 
Helse og omsorg inviterer til  
Dialog-møte om Samhandlings-reformen 
Spørsmålet er hvordan skal sykehusene og kommunene  
Samarbeide slik at alle får hjelpen de trenger. 
 
Brukerrådene inviteres til møte  
1. november kl 18.00 – 19.30 i kommunegården M1/ M2. 
Tema på møtet er å lage en plan for  
hvordan kommunen skal kunne gi gode tjenester. 
 
Hva skal miljøarbeiderne kunne,  
for at dere skal oppleve,  

- at dere blir respektert  
- at dere får god hjelp. 

 
Cecilie, Anne S.L. og Nicholas Andrè deltar på møtet. 
Erik deltar hvis han får tilbake talemaskinen sin før møtet. 
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Hva skal vi si på møtet? 
 
Erik: Miljøarbeiderne må være flink å hjelpe meg med husarbeid. 
 
Cecilie: Miljøarbeidere må være gode på å lytte. 
 
Thomas: Viktig å bli tatt på alvor og at en får den hjelpen en trenger. 
 
Renate: Jeg er mørkredd. Det er viktig at personalet kommer inn til 
meg eller at jeg kan si i fra. Da blir jeg trygg. 
 
Anne Marie: Viktig å kunne ha gode samtaler med en miljøarbeider.  
Vi må kunne snakke om det jeg er opptatt av.  
Miljøarbeiderne må være flink til å lytte og kunne hjelpe meg å sette 
ord på følelser. 
 
Anne B: Personalet må være flink med medisiner. 
 
Tove: De må kunne hjelpe meg med husvask 1 gang pr uke.  
Det er viktig for meg at personalet gir meg beskjed,  
slik at jeg slipper å mase. 
 
Jacob: Husvask er det viktig at jeg får hjelp til. 
 
Anne S.L: Miljøarbeiderne må gjøre jobben sin.  
De må holde avtaler og oppfører seg ordentlig.  
Viktig at de kan de oppgavene jeg trenger hjelp til og at de er friske. 
Miljøarbeiderne må ikke ha rusproblemer. 
Jeg må kunne stole på miljøarbeiderne. 
 
Jon Erling:  
Det er viktig å kunne snakke sammen om vanskelige tema  
for eksempel 22. juli.  
Ta seg tid til dette. 

 
 
Besøk fra Gjøvik er Utsatt til våren 2012 
Gjøvik kommune arbeider også med  
brukermedvirkning og selvbestemmelse. 
Vi kan lære av hverandres erfaringer. 
 

 
 
Referent: Lene Valaker 

 


