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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 31. januar 2012 
Tilstede: Renate Rø, Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg 

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

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

Besøk:  Ingen besøk 
Vedlegg:  Ingen vedlegg 

 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Ingen andre referater. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Landsmøte til NFU holdes på Gardermoen  
i tiden 21. – 23. september 2012. 
 

 

 

 Beskjeder og informasjon 
Cecilie fyller 37 år i dag, hurra!!! 

 
  Hanne Østbys fond arrangerer en opplysnings-konferanse  

7. februar i Oslo med temaet mennesker på anbud. 
Vi synes programmet ser spennende ut,  
men savner at det er lett lest. 

 
 

 

Nr.257  

 

Nr.353 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Gjøvik kommune om  
programmet for besøk på neste møte.  
Se under eventuelt. 
 
 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi har lagt ut to nyheter på forsiden. 
Det er fortsatt bare 19 som liker at vi er på Facebook. 
 
 
 
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
 

  SAR 
  Vi har laget saksliste til møtet 28. februar. 

Sendes som vedlegg til neste referat. 
   
 

  BKA-rådet     
   Vi har sett på referat fra møte 19. januar. 
  BKA-rådet er invitert av LAFY(Landsrådet for yrkeshemmede)  
  til å holde foredrag om å jobbe både i BKA  
  og i en ordinær bedrift. 
 
  Rådet jobber videre med å finne andre ord en  
  ”Utviklingshemmet” på gruppen. 
  Andre forslag på navn er.  
  ”Lærehemmet”, ”funksjonshemmet” og 
  ”Nedsatt funksjonsevne”  

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 353 

 Side - 3 

   
   
  Eiendoms-forvaltningen i kommunen  
  støtter BKA rådets forslag til vei valg  
  inn til nye boliger nær Emma arbeidssenter.  
 
  Jobber med å lage moro-film  
  fra alle avdelingene og verkstedene i BKA 
 

Jobber videre med planene om  
å besøke Grunden sammen med RGB. 

  Empo-TV ved Steinar vil lage et TV innslag om besøket. 
 
  Planlegger å besøke Trond på Toyota Rud. 
   
  
   

  Brukerråd i boliger    
  Ingen referat. 
 
 
    

  Sentralt bruker-råd   
  Ingen referat. 

 
 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
 BroBygger-ligaen arrangerer års-bord   
for sine medlemmer til helgen.  
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SAKER  
 

05/10 FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETENE FOR 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 
  Cecilie leste fra den lett leste versjonen av konvensjonen.   

Konvensjonen består av 50 artikler  
og de første 30 handler om viktige områder. 
Hun leste artikkel 1 og 2. 

 
  Artikkel 1 - Formål 

Handler om målet med konvensjonen. 
 

Artikkel 2 – Hva betyr ordene i konvensjonen 
  De ordene som forklares er kommunikasjon, språk,  

diskriminering, rimelig tilrettelegging og universell utforming. 
 
Vedtak: Vi lager noen ark, hvor vi finner frem til ord og bilder  

som forklarer ordene i konvensjonen.   
Vi kan klippe ut av blader eller aviser,  
men også finne ting på nettet. 
På neste møte legger Cecilie frem artikkel 3. 

 
 
 
 
 

05/11 FORELESNINGER FOR HØSTEN 

Vi har sett på studentenes svar på våre spørsmål. 
 
Spørsmål 1:  
Er det bra at utviklingshemmede får mer selvbestemmelse? 
 
En gruppe svarte Ja, dette er fordi det bidrar til økt livskvalitet  
og økt følelse av kontroll over eget liv.  
Påvirkning over eget liv er en nedfelt menneskerett. 
 
Bra svar:  
Ja dette er fordi det bidrar til økt livskvalitet  
og følelse av kontroll over eget liv,  
alle har rett til å bestemme over eget liv,  
dette er en nedfelt i menneskerettene.  
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Selv om det er lovpålagt med selvbestemmelse,  
kan det oppstå siuasjoner hvor dette ikke er tilfelle.  
Dette er noe vi som tjenesteytere bør være bevisste på  
i vårt arbeid med utviklingshemmede. 
 
 
Dårlig svar: 
En annen gruppe svarte: Både og, vurdert ut fra kompetansenivå  
og tilrettelegging.  
Mange er det bra for som kan klare mer selv,  
men noen har behov for at andre tar valg  
de ikke har kompetanse til å ta selv. 
 
Jacob synes at alle kan og må få bestemme selv, 
derfor er det første svaret klart det beste. 
De andre i gruppen er enig med Jacob 
 
Vi så også på spørsmål 2 som handlet om hva som skal til  
for at du skal trives med  å jobbe i en bolig. 
Vi synes studentenes svar var gode. 
 
De to siste spørsmålene handlet om sosiale medier. 
Studentene trakk frem det å overholde taushetsplikt  
og ikke bli venn med beboerne på Facebook. 
Sosiale medier kan føre til økt integrering i samfunnet, 
Men også fare for å bli utnyttet  
eller utlevere for mye om seg selv. 
Sosiale medier kan gi et større nettverk  
og en ny møte-plass. 
 

Vedtak:  Mange bra svar fra studentene. 
 

 
 
 
 

10/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET 

 
Vedtak: Vi har ikke hørt noe fra Beck. 
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01/12 ÅRSREGNSKAP OG RAPPORT FOR 2011 

  Regnskapet for 2011 er ferdig  
og levert til kommunen for godkjenning. 

 
  Fra og med 2012 sendes regninger til betaling av kommunen. 

Honorar til tilretteleggerne dekkes som lønn fra kommunen. 
   
Vedtak: På neste møte går vi igjennom sakene fra 2011  

og lager en enkel tekst til hver sak. 
Lars Ole ordner med en oversikt. 

 
 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT 
  Vi må snart komme i gang med årets politiker-stafett. 
 
Vedtak: Erik får laget stafett-pinne på jobben. 

Vi tar opp saken igjen på neste møte. 
 
 
 

03/12 SAMARBEID MED GJØVIK KOMMUNE 

To brukere fra boliger, to medlemmer fra Gjøvik lokallag av NFU  
og minst to ansatte fra Gjøvik kommune kommer neste møte. 
 
De har spørsmål til oss om å det å starte med brukerråd. 

 
Vi ønsker å stille de to spørsmål: 
Hva er viktig med brukermedvirkning for dere,  
som brukere, medlemmer og som ansatte.   
Hvilke utfordringer vil dere møte? 

 
Vedtak: Lars-Ove sender forespørsel  

om hvilke spørsmål de ønsker svar på. 
Han sender også over våre to spørsmål til gjestene fra Gjøvik. 
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 Godkjenning av referat nummer 353 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Vi har oppdatert adresse-listen og delt ut denne. 
 
 
 
 
 
 
 


