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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 17. januar 2012 
Tilstede: Renate Rø, Cecilie Dahl, Erik Songstad, 

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

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

Besøk:  Morten Svarverud kl. 12-13 
Vedlegg:  Ingen 

 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Mandag 16. januar  
var det møte i prosjekt-gruppa ”Bruker spør bruker”. 
 
Det ble bestemt at vi skal arbeide videre med prosjektet.  
Målet er å starte tilrettelagte arbeids-plasser for 4 intervjuere.  
Ny prosjekt-gruppe skal ha med bruker-representanter,  
representanter fra BKA, Pleie og omsorg og kanskje NAV. 
Lars-Ove skal ha ansvaret for å lede gruppen. 
 
Tilretteleggerne har hatt møte med  
vår kontakt-person Morten Svarverud torsdag 15. desember. 
Referat fra møtet under punktet Samarbeids-partnere.  

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Renate hadde med avis-utklipp fra Budstikka 12. januar  
hvor det står om at Børge fyller 50 år. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.352 
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 Beskjeder og informasjon 
Fritids-kalenderen for våren 2012 er kommet. 
 
6 personer fra Gjøvik kommune  
ønsker å komme på besøk tirsdag 14. februar. 
De kommer kl. 11.00 og blir med å spise lunsj. 
 

  

  Brev til gruppen 
  Regning, bank-utskrift og siste nummer av magasinet Utvikling. 
 
 

     @   E-post 
Vi har sendt svar til Hulegården i Danmark  
og invitert de til å komme på besøk i mai. 
 
Vi har fått epost fra Kirsten H. Haugen i forbindelse med sak 10/11. 

   Hvis det blir en sak vi skal jobbe med,  
kommer vi tilbake til dette. 
 
E-post fra Frifond som støttet valg-brosjyren. 
Regnskap og rapport er godkjent. 
 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

På Grundens side så vi på prosjektet ”VI puster samme luft”. 
 
På ULFs side leste vi ”Formanden har ordet” 
og så på deres nye prosjekt om helse og sundhet.  
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 

  SAR 
  Ingen referat 

   
 

  BKA-rådet     
   Vi har sett på referat fra møte 5. januar. 
    
   

  Brukerråd i boliger    
  Ingen referat. 
 
    

  Sentralt bruker-råd   
  Ingen referat. 

 
 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
   
Møte med Morten Svarverud leder for miljøarbeidertjenesten. 
Møtet handlet om fremtiden til RGB.  
RGB skal samarbeide tettere med kommunen.  
Tilretteleggerne skal i fremtiden få lønn direkte fra kommunen. 
 
På dagens møte, hva vil dere spørre Morten om? 
 
Gruppens økonomi 
- blir det like mange møter som tidligere.   

”Ja, jeg tenker det” svarer Morten. 
 

- Fortsetter ordningen med permisjon med lønn 
”Jeg har ikke tenkt at det skal forandres.  Dere har et tillitsverv”. 

 
- Deltagelse på turer og konferanser 

Vi får kr. 170 000 for 2012.   
Dette er det samme beløpet som for 2011.  
Spørsmålet om eventuell prisjustering for 2012  
er ikke avklart.  
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Saker gruppen kan jobbe med 
- forelesninger for vernepleier-studenter 
  ”De må dere fortsette med.   
   Vise hvor i det kommunale systemet vi er plassert”. 
 
Hvor gruppen skal ha møter? 
- spise lunsj sammen med andre 
- god plass, flere rom,  
”Fortsetter å være på Ramma”. 
 
Hvordan skal RGB samarbeide med andre brukerråd. 
”RGBs plass i systemet må vi finne ut av etter hvert.   
Hjelpe nye brukerråd til å komme i gang. 
Finne ut hvilken nytte RGB kan ha for andre utviklingshemmede  
og for kommunen”.    
 
RGB skal være en tydelig del av Bærum kommune.   
Det betyr at det må lages en ny avtale. 

 

 
 

 

SAKER  
 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE OG ØKONOMISK STØTTE 

  Se punktet over. 
   
Vedtak: Vi samarbeider med kommunen  

om å lage en ny avtale i løpet av året. 
 
 
 
 

10/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET 

  
Vedtak:  Vi avventer ny henvendelse fra Beck. 

 
 
 

05/11 FORELESNINGER FOR HØSTEN 

Jacob og Cecilie hadde foredrag for vernepleier-studenter.    
De var 1–års studenter på deltid.  
 

Vedtak: Vi ser på studentenes svar på våre spørsmål på neste møte. 
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 Godkjenning av referat nummer 352 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Saksliste delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Vi har oppdatert adresse-listen. 
Noe må sjekkes før vi skriver den ut. 
 
 
 
 
 
 


