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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 24. april 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg,  

Jacob Sverdrup,Tove Kjevik 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:  Magnar Danielsen fra Høyre,  
medlem i sektorutvalg BIOM bistand og omsorg 

Vedlegg:    
  
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Lars Ole har fått i oppgave å jobbe videre  
med ”Bruker spør bruker”. 
Han skal jobbe med det frem til sommeren i første omgang. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  I bladet Utvikling nr. 1, mars 2012  

står det en artikkel om Aurora Verksted. 
Det står at målet er å skape  
meningsfulle arbeidsdager for den enkelte  
og synliggjøre deres kreative bidrag  
gjennom kvalitets-produkter. 
 
Det står også om ”sosialt entrepenørskap. 
Dette handler blant annet om støtte til  
å skape nye arbeids-plasser. 
Kan være interessant i forhold til ”Bruker spør bruker” 
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 Beskjeder og informasjon 
  Lars Ole kan ikke komme på møte 5. juni. 
 
 
   
 

  Brev til gruppen 
  Bladet ”Utvikling” fra NAKU. 
 
 
 

     @   E-post 
 
E-post fra BroBygger-Ligaen.  
Se punkt Samarbeidspartnere. 
 
Fra Magnar Danielsen som kommer på besøk i dag  
fra 13.30 til 14.30. 

 
 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
ULF tilbyr sine medlemmer  
hjelp til å planlegge feriereiser,  
utflukter, praktisk planlegging  
og det å finne ledsager. 

 
 

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


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 359 

 Side - 3 

 
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
 og Sentralt brukerråd 
 
  BKA-rådet  
  Referat fra møte 12. april 

De skriver at de synes det er viktig  
at ansatte arbeidsledere på BKA  
må ha politi-attest.  
Dette for å unngå seksuelt misbruk.  
 
Martin har vært med på intervju med søkere  
til jobb som arbeids-leder. 
 
Rådet har sendt e-post til alle arbeids-ledere,  
med spørsmål om noen av dem kunne tenke seg  
å jobbe som tilrettelegger.  
Ingen har svart til nå. 
Ny e-post er sendt med svarfrist 26. april. 

    
 

  Brukerråd i boliger    
Ingen referater. 

 
   
  E-postadresser til brukerråd i Bærum kommune: 
  RGB    post@radgivningsgruppen.no 
  BKA     bkaraadet@baerum.kommune.no 
  Fredag-styret  ? 
  REGA-rådet  ? 
  Gjettum    ? 
  Per Skreddersvei ? 
  Jernbaneveien  ? 
  Levrestien   ? 
  Hauger Park  ? 
  Vangkroken  ? 
 
 

  Sentralt bruker-råd   
  Ingen møter siden sist. 

 
 
 

mailto:bkaraadet@baerum.kommune.no
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Informasjon fra samarbeids-partnere 
 Vi har fått e-post fra BBL(Bro-Bygger-ligaen): 

 
-  BBL synes det er bra at vi kan møtes mandag 30. april  
   for å komme videre med etablering av tenketanken FUS 
-  BBL spør om hvor vi skal møtes den dagen 
-  BBL ønsker at møtet starter kl. 17.00 
   og at RGB da har spist. 
-  BBL ønsker å avtale et FUS-møte nr. 2 allerede nå,  
   de ber oss gi tilbakemelding på sine forslag på tider. 

 
 Vi er enige om at det er greit å starte kl. 17.00  
på Riddernes kontor i Sandvika.  
RGB møtes kl. 16.00 og spiser pizza. 
Når det gjelder neste møte,  
så ser det ut som flest kan 16. juni. 
Medlemmene kan tenke seg å dra uten tilrettelegger. 
 

 
 
 
 

SAKER  
 
 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE  
OG ØKONOMISK STØTTE 
Fortsatte å snakke om organisering av brukerråd. 
 
Forslag til rapport for 2011 må gjennomgås  
og godkjennes. 

 
Vedtak: Vi fortsetter diskusjonene på neste møte. 
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05/10 FN-KONVENSJONEN 
 

Artikkel 5 Alle skal behandles likt 

 
Norge  

- sier at alle skal behandles likt og bli beskyttet av loven. 
 

- skal forby diskriminering av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne,  

                 og gi alle rett til beskyttelse mot diskriminering. 
 

- skal tilrettelegge så godt som mulig for dem, 
                 slik at de kan leve som andre og ikke bli diskriminert. 
 

- skal så fort som mulig gjøre alt   
for at ingen blir diskriminert. 

 
Norge har fra 1. januar 2009 fått en egen lov mot diskriminering. 
Loven kalles ”Diskriminering- og tilgjengelighetsloven”. 

 
Vedtak: Cecilie fortsetter med artikkel 6 neste gang. 
 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT. 
  Møteleder ønsker politikeren fra Høyre velkommen. 
  Magnar Danielsen jobber som jurist i miljøverndepartementet. 
  Han sitter i BIOM og er vara til kommunestyret. 

Magnar ble politiker denne høsten.   
 

Vi overrekker stafett-pinnen  
og ber han skrive navnet sitt. 

  Han skal også utfordre et annet parti til å komme om 14 dager. 
 
  Vi har sett på valg-brosjyren  
 

Magnar lurte på hvorfor RGB er viktig. 
- Tar opp ting som er viktige, møtes  
og treffe andre utviklingshemmede. 

 
Vedtak: Magnar skal ta opp transport, møte med FRIK (frivillighet)  

og ferie og støtte til ledsagere. 
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05/12 GRUNDEN INVITERER TIL ÅRSMØTE 

  Vi er invitert til Grunden på deres årsmøte  
som er siste helgen i mai.   
 
Vi har fått to plasser,  
men det er flere som har lyst til å reise. 

 
  De som ønsker å reise er Cecilie, Tove og John-Harald. 
 
Vedtak: Tove og Lars Ole reiser. 

Hvis det er plass til flere,  
så reiser også Tove og John-Harald. 

   
   
  
 

 Godkjenning av referat nummer 359 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker til eventuelt. 
 
 


