
 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 361 

 Side - 1 

 

 

R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 

Referat fra 22. mai 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, , Anne Marie Berg, Jacob Sverdrup, 

Tove Kjevik og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede: Erik Songstad 
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

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

Besøk:  Vernepleierstudent Mats Jarness og  
Ida Ohme Pedersen politiker fra Frp 

Vedlegg:    
  

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Møte med tjenestelederne om brukerråd, se sak 09/11 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Cecilie har hørt om et forslag om at utviklingshemmede  
med store hjelpe-behov skal bo på institusjon.  
NFU skriver også om dette på sin hjemmeside. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Vi må lage møteliste for høsten. 
  Anne Marie kommer ikke på neste møte, hun er i København. 
 

Stolthetsparaden, lørdag 9. juni 2012. 
Ceilie drar med Skytterdalen og John-Harald drar med BBL.   
Tove, Renate og Lars Ole møtes på Sandvika togstasjon kl. 10.45. 
Erik, Jacob og Anne Marie har ikke bestemt seg ennå. 

 

Nr.257  

 

Nr.361 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen 
 
 

     @   E-post 
  Møtereferat fra BKA-rådet, se egen sak. 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

  
Saken fra NFU sin hjemmeside  
Saken handlet om forslag om gjenn-innføring av institusjoner  
for mennesker med utviklingshemming  og store hjelpebehov. 
 
Grunden har kommet ut med et nytt nummer av Grunden Tidningen. 
 
SOR skriver om golf-kurs for utviklingshemmede 2. juni i Asker. 
 
NFU skriver om Marianne som har holdt foredrag på en konferanse. 
 
ULF skal forelesere for studenter som går på STU. 
STU er særligt tilrettelagte ungdomsutdannelse i Danmark. 
Det er en 3-årig utdannelse for personer i alderen 16 til 25 år,  
med spesielle behov. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.46937&session_id=0
http://www.grunden.se/pdf/tidning-feb2012.pdf
http://www.samordningsradet.no/no/stiftelsen-sor-innsats-og-omsorg-for-personer-med-utviklin/golf-for-utviklingshemmede/
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.46931&session_id=0
http://www.ulf.dk/nyheder/nyhed/?newsid=249
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Referat fra andre brukerråd i SAR  
 og Sentralt brukerråd 
 
  BKA-rådet  
   
  Referat fra møte 10. mai.  
  BKA-rådet vil også være med på å jobbe med  
  stortingsmeldingen om levekårene for utviklingshemmede. 
 
  BKA-rådet jobber med å ansette flere tilretteleggere. 
 
 

  Brukerråd i boliger    
   
  Ingen referater fra brukerråd i boliger. 
   
    
  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   
   

I referatet fra møte 9. mai står det  
at Lars Ole skal overta som sekretær. 
 
Planlegging av temakveld 29. mai  
om kommunal helse-og omsorgstjenestelov.  

 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
  
 Ingen informasjon. 
 

mailto:bkaraadet@baerum.kommune.no
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SAKER  
 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE  
OG ØKONOMISK STØTTE 

 
  Lars Ole traff tjeneste-lederne for PLO i dag  

og fortalte om bruker-rådsarbeid i Bærum. 
Han la frem forslaget som RGB har jobbet med. 
Tjeneste-lederne som ikke har startet brukerråd, 
ble utfordret til å komme i gang. 
Et forslag er at interesserte tilretteleggere fra bolig 
blir med på våre møter som tilrettelegger til høsten.    

   
Vedtak: Lars Ole skal sende e-post til tjenestelederne med mer informasjon. 
 
 

 
05/10 FN-KONVENSJONEN 

Artikkel 7 handler om barns rettigheter  
og hva som kan gjøres for at barn med funksjonsnedsettelser  
skal ha samme muligheter som andre barn. 

 
Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 8 på neste møte. 
 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT 
  Ida Ohme Pedersen er leder for Fremskrittspartiet i Bærum. 

 Hun er nest-leder i sektor-utvalg for bistand og omsorg.  
 

Vi tar opp spørsmål og svar fra valg-brosjyren 2011. 
 

Fortelle det lokale næringslivet  
for eksempel gjennom media 
at vi kan gjøre flere jobber enn vi har mulighet for i dag.  

  Det finnes ordninger som støtter tilrettelegging i vanlig bedrifter. 
 
  Har vi spørsmål, så kan vi sende det til Ida,  

så skal hun se hva hun kan gjøre. 
 
Vedtak: Ida vil utfordre Arbeiderpartiet til politiker-stafetten. 
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05/12 GRUNDEN INVITERER TIL ÅRSMØTE 

  Avreise fredag 25. mai kl. 13.00 fra Oslo S 
  Hjemme igjen samme sted kl. 17 på søndag 27. mai.   
 
Vedtak: God tur med godt humør og hilsninger. 
   
 
 
 

06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER 

  Fakta utviklingshemmede samfunn (FUS) 
 
  Hva betyr ordene? 
  Tenke tank: Et sted å tenke gode tanker sammen 
  
  Hva er tenke tanken FUS?  

Et sted hvor utviklingshemmede tenker gode tanker sammen  
om hvordan leve  
og om hvordan delta i samfunnet. 

 
  Vi ønsker at stortingsmeldingen om utviklingshemmedes levekår  

blir tema for konferansen. 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 361 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  

 

 

 

 

EVENTUELT   
På Stolthets-paraden kan vi rope:  
”Vi bestemmer selv  - ingen ting om oss uten oss”.  
 
 
 
 


