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

Jacob Sverdrup,Tove Kjevik og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede:  
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:  Vernepleierstudent Siri Stray og Christina Pettersen 
Vedlegg:    

  

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Det har vært planleggings-møte i FUS-gruppen. 
  Se egen sak. 
 
  Lars Ole har vært med på Bruker-rådsmøte i Jernbaneveien. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
John Harald har blitt intervjuet i ”God morgen Norge”  
og av Stavanger aftenblad. 
Vi så på opptaket fra TV2. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Vi får besøk av politiker Ida Ohme Pedersen fra Frp  
på neste møte.  
Vi inviterer de to siste studentene som har praksis  
i kommunen på neste møte. 
Møtet 5. juni flyttes til 12. juni. 

   

 

Nr.257  

 

Nr.360 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen 
 
 

     @   E-post 
Fra Steinar Wangen i Empo-TV .  
Steinar spør om RGB er interessert i å være med i arbeidet  
med å lage en stortingsmelding   
om levekårene til utviklingshemmede.  

 
  Alle ønsker å være med, 

men det er viktig at arbeidet kan gjøres uten om RGB. 
Det trengs støtte til tilretteleggere og permisjon med lønn. 
 

 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi har lagt ut tre nyheter,  
en fra siste møte og to fra i dag. 

 
Ellers ingen ting på de faste hjemmesidene vi besøker. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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Referat fra andre brukerråd i SAR  
 og Sentralt brukerråd 
 
  BKA-rådet  
  Referat fra møte 26. april 
  De skriver at de nå har fått tre arbeidsledere,  
  som er interessert i å bli tilrettelegger for BKA-rådet. 
   
 

  Brukerråd i boliger    
Vi har fått referat fra tidligere møter i brukerrådet i Jernbaneveien. 

   
    
  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   
  Skal ha møte onsdag 9 mai 

 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
  

Mandag 30. april var det første møte for  
planleggings-gruppen for årets FUS-konferanse.   
John-Harald, Renate, Cecilie og Lars Ole var med fra RGB.   
Astrid og Anita var med fra BBL. 

 Se sak 06/12. 
 
 
 
 
 

mailto:bkaraadet@baerum.kommune.no
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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. 
 
 
 

 
05/10 FN-KONVENSJONEN 
 

Artikkel 6 handler om at kvinner med nedsatt funksjonsevne  
heller ikke skal bli diskriminert / forskjells-behandlet. 

 
Vedtak: Vi spør Grunden om utviklingshemmede kvinner  

blir mer diskriminert enn utviklingshemmede menn? 
Cecilie leser opp artikkel 7 på neste møte. 

 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT. 
   
Vedtak: Politiker fra Frp kommer på neste møte. 
 

 
 
05/12 GRUNDEN INVITERER TIL ÅRSMØTE 

  John-Harald, Tove og Lars Ole. 
  Cecilie må sjekke en avtale.   
 
Vedtak: Avreise fra Sandvika midt på dagen på fredag  

og tilbake på søndag. 
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06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER 

  Vi snakket om møtet i FUS-teamet. 
  Temaer fra møtene setter vi inn i en arbeids-hefte 

på samme måte som når vi laget Bærums-konferansen. 
   
  F = Fakta - kunnskap 
  U = Utviklingshemmede - dere 
  S = Samfunn – der vi lever 
 

Neste gang snakker vi om noen ord  
som vi skal bruke i planleggingen. 

 
  Hva er en Tenke-tank? 

Hva er Teneke-tanke FUS? 
Hva er FUS-teamet? 
Hva er en FUS-konferanse? 
Hva er FUS-temagruppe? 

 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 360 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Vi deltar i begravelsen og minnestunden til Henning Furulund. 
 
 


