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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 14. februar 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg 

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

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

Besøk:  Gjøvik kommune 
Vedlegg:  Ingen vedlegg 

 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Ingen møter eller konferanser siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp eller nyheter siden sist. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Anne Marie fyller 46 år i morgen og 
  Erik fylte 44 år i går. 

Alle gratulerer og synger bursdag-sangen. 
Anne Marie hadde med kake som vi koste oss med. 

 
 

  Brev til gruppen 
  Kontoutskrift fra banken. 

 

Nr.257  

 

Nr.354 
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     @   E-post 
Fra Anne Austveg med noen forslag til vår Facebookside. 
Vi setter pris på slike tilbake-meldinger. 
John-Harald tar det opp med Vidar  
for å få hjelp til å ordne med Facebook-siden. 
 
Post fra Lars Romild som er tilrettlegger  
for et brukerråd på Hulegården boliger utenfor København i Danmark. 
Han skriver at de må utsette sine planer om å besøke oss,  
fordi de har hatt mange innbrudd som tar kreftene deres. 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
Vi så på ferieplanene til ULF og Grunden.   
De har spennende turer til Tyrkia og Spania. 
 
På ULFs sider leste vi om et prosjekt  
som heter ”Når beboerne setter dagsorden”.  
Lars Ole skal finne mer ut av dette til neste gang. 
 

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

  SAR  
  Saksliste til møtet 28. februar er sendt ut. 

Vi vet ennå ikke om Morten Sververud kommer,  
men vi håper det. 
Vi kan bruke Løkkeåsveien 2 som møtested. 
 
 

  BKA-rådet  
  Skriver at ledelsen i BKA skal gjøres om.  

Stillingene som Rune og Lene har hatt som faglige rådgivere  
skal vi ikke ha lengre. Lene fortsetter i BKA som avdelingsleder og 
tilrettelegger for BKA rådet.  
Rune får ny jobb i kommunen.  

 
  Skriver at de fortsatt jobber med å finne andre ord  
  enn ordet ”utviklingshemmet” på gruppen. 
  De har ennå ikke fått svar fra NAKU på sitt spørsmål. 
 

 BKA-rådet har blitt spurt om de kan holde et foredrag  
på Norges Idrettshøg-skole om kosthold, mosjon og leve-vaner.  

  De kan vise DVDen ”Best for meg”  
  fra kurset om kosthold og mosjon. 
 
   
    

  Brukerråd i boliger    
  Jernbaneveien skal ha brukerrådsmøte og brukermøte  
  mandag 20. februar. 
  Brukerrådet i Gjettum arbeidslag skal ha møte etter vinter-ferien. 
 
 
    

  Sentralt bruker-råd   
  Ingen møter siden sist. 
  Det skal være et møte før påske. 

 
Informasjon fra samarbeids-partnere 
På neste møte lager vi en invitasjon  
til fortsettelse av arbeid med temaet ferie.   



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 354 

 Side - 4 

  

 
SAKER  
 
 

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

Cecilie la frem artikkel 3. 
 

Artikkel 3 
Dette er viktige prinsipper i konvensjonen 
- Alle mennesker har samme verdi. 
- Alle har rett til å bestemme over livet sitt. 
- Alle skal kunne være med på det de har lyst til i samfunnet. 
- Ingen skal bli diskriminert. 
- Alle skal ha like muligheter. 
- Samfunnet skal være tilgjengelig for alle. 
- Kvinner og menn skal være likestilte. 
- Alle barn med nedsatt funksjonsevne . 
  har mulighet til å utvikle seg,  
  og de har rett til å være seg selv. 
 

Vedtak: På neste møte blir det ikke noen artikkel på grunn av SAR-møtet. 
På møtet 13. mars legger Cecielie frem artikkel 4. 

 
 
 
 

10/11 DELTAGELSE OG TILHØRIGHET 

 
Vedtak: Vi har ikke hørt noe fra Beck. 
 
 
 
 
 
 

01/12 ÅRSREGNSKAP OG RAPPORT FOR 2011 

   
   
Vedtak: På neste møte går vi igjennom sakene fra 2011  

og lager en enkel tekst til hver sak. 
Lars Ole ordner med en oversikt. 
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02/12 POLITIKER-STAFETT 
  Erik har laget stafettpinne til årets politiker-stafett 
   
 
Vedtak:  
 
 
 

03/12 SAMARBEID MED GJØVIK KOMMUNE 

Besøk av 6 personer fra Gjøvik kommune. 
Anne Marie ønsket velkommen og vi presenterte oss. 
 
Gjestene fra Gjøvik presenterte seg også. 
Susann jobber som avdelingsleder i en bolig på Gjøvik. 
Tore jobber som avdelingsleder i en bolig på Gjøvik. 
Hanne er bruker og er veldig selvstendig og er opptatt av kultur.  
Kari er foreldre til en bruker og er medlem i NFU. 
Svein Erik er bruker som jobber med seg selv og ser lyst på livet. 
Hedda er mamma til en bruker og er medlem i NFU. 
 
Frem til lunsj var gjestene tilskuere på møtet. 
Etter lunsj var gjestene på besøk hos BKA. 
 
 
Vi ønsker å stille de to spørsmål: 
 
Hva er viktig med brukermedvirkning for dere,  
som brukere, medlemmer og som ansatte.   
 
Som bruker er det viktig og bra å ha sine egne meninger. 
Benytte seg av de hjelperne man ønsker. 
Viktig med samarbeid mellom bruker og hjelper. 
 
Som ansatt er det viktig at alle har en stemme  
og mulighet til å påvirke ting som gjelder en selv. 
Også kunne være en stemme for andre. 
 
Medlem / pårørende mener det viktig at alle kan ha sin mening. 
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Hvilke utfordringer vil dere møte  
når dere skal lage brukerråd? 
 
Brukerne mener at behovet for hjelp  
vil være forskjellig fra person til person.   
Viktig at alle får den hjelpen de trenger. 
Det er også viktig å bli mest mulig selvstendig. 
 
De ansatte tenker at utfordringen  
bli å få politikerne til å lage vedtak  
som sikrer at det blir mulig å jobbe videre  
med brukerråd i Gjøvik kommune.  
 
Medlemmer / pårørende er opptatt av at  
de meningene som kommer frem blir respektert. 
Det er forskjell på foreldrenes behov  
og behovene til deres barn.   
 
 
Gjøvik vil vite:  
 
Hvordan velges medlemmer til de ulike brukerrådene? 

 
  Til brukerrådene i boligene  

velges medlemmene blant de som bor i boligen.  
 
Til RGB så melder brukerne sin interesse  
og kan bli med hvis det er plass  
og de andre medlemmene er enige i dette. 

 
  Til BKA-rådet så velges medlemmene  

av de som sitter i rådene på det enkelte arbeidssenter. 
  

 
Hva med de som ikke kan snakke sin egen sak? 
 
Medlemmer i sentralt-brukeråd  
har som oppgave å tale saken  
for de som selv ikke kan tale sin egne sak. 
 

 
Vedtak: Vi følger med på hvordan det går med opprettelse  

av brukerråd i Gjøvik kommune. 
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 Godkjenning av referat nummer 354 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker til eventuelt. 


