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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 12. juni 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Jacob Sverdrup, Erik Songstad 

Tove Kjevik, Renate Rø og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede: Anne Marie Berg 
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk:  Kari Brodin Seljelid fra Arbeiderpartiet 
Vedlegg:  1/362 Yrkesfaglig temahefte om miljøarbeid 
 

  

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Tur til RiksGrunden i mai. Se egen sak 05/12. 

Møte i FUS-teamet torsdag 31. mai, se egen sak 06/12.  
5 av gruppens medlemmer gikk Stolthetsparaden på lørdag. 

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Fagbladet har utgitt et eget temahefte om miljøarbeid. 
På sidene 10 til 13 står det om bruker-medvirknings-arbeid  
i Bærum kommune (se vedlegg 1/362). 

 

 Beskjeder og informasjon 
Første møte blir tirsdag 28. august  
og siste møte blir 18. desember. 

  Vi må lage møteliste for høsten. 
   

  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen. 

 

Nr.257  

 

Nr.362 
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     @   E-post 
  Møtereferat fra BKA-rådet 7. juni, se egen sak. 

Noen svar på invitasjon til sommer-avslutningen. 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

  

NFU skriver om at Marte Wexelsen Goksøyr får Stolthetsprisen. 
Hun får prisen fordi hun er stolt, sterk og synlig.  
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
  BKA-rådet  
   
  Referat fra møte 7. juni.  
  BKA-rådet har jobbet med å ansette flere tilretteleggere. 
  De har nå fått 5 nye tilretteleggere som skal følge opp rådet. 

De har også bestemt at det blir møter hver 3. uke. 
Møtene til høsten skal rullere på alle arbeidssentrene  
Emma -, Bærum arbeidssenter og Convis. 

 

  Brukerråd i boliger    
  Ingen referater fra brukerråd i boliger. 
   

  Sentralt bruker-råd   
   

Ingen møter siden sist.  

 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
Invitasjon fra BBL til deltagelse på Stolthetsparaden  
og grilling i Asker. 

 
 

 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.47144&session_id=0
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09/11 SAMARBEIDS-AVTALE  
OG ØKONOMISK STØTTE 
Lars Ole er i gang med å lage forslag  
til e-post til tjenestelederne  
om hjelp med tilretteleggere fra miljø-arbeider-tjenesten.   

   
Vedtak: John-Harald og Lars Ole møtes i begynnelsen av juli  

for å oppdaterer hjemmesiden, facebook-siden  
og gjør ferdig årsrapporten for 2011. 
De skal også begynne på rapporten for 2012 hvis de får tid.  

 

 
05/10 FN-KONVENSJONEN 

Artikkel 8 handler om  
kunnskap om hvordan personer med nedsatt funksjonsevne har det  

 

Det betyr blant annet at Norge skal 
 

- arbeide for at vi skal forstå at de har kunnskaper 
             og klarer å gjøre mye. 
 

- sørge for at det finnes utdanning som gir kunnskap om 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Det står mer i artikkel 8,  
men det var dette vi valgte å ta med i referatet. 

 
Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 9 til høsten. 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT 
  Kari Brodin Seljelid fra Arbeiderpartiet. 

Hun medlem av sektor-utvalg for bistand og omsorg.  
Hun har tidligere vært leder for partiet  
og lærer for lenge siden. 
 
Har jobbet i kommunen siden 1968  
og jobber nå med forhandling av lønn  
til de som jobber i kommunen. 
 
Vi fortalte hva vi jobber med og hva vi er opptatt av. 
 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 362 

 Side - 4 

 
 
Vi så på Arbeiderpartiets svar i valg-brosjyren. 
 
Når det gjelder Hjem,  
så er det viktig å kunne snakke sammen  
og at alle får et godt og trygt hjem,  
og den hjelpen man trenger. 
 
Når det gjelder Arbeid 
Blir det viktig å utfordre det ordinære arbeids-livet, 
også kommunen til å finne flere jobber. 
Jobbes med å få bedre ordninger  
når det gjelder lønn og trygd sammen. 
 
Når det gjelder Fritid og ferie. 
Det finnes mange ulike tilbud i kommunen. 
Komme med forslag til støtte til ferie-reiser for at dette ikke skal  
Bedre bruk av frivillige løsninger. 
Lage et ”eget reisebyrå” slik som senior-skranken. 

 
Vedtak: Kari vil utfordre Krf eller SV til politiker-stafetten. 

 
 
 
05/12 GRUNDEN INVITERER TIL ÅRSMØTE 

Cecilie, Tove, Steinar, John-Harald og Lars Ole  
var på besøk til RiksGrunden i Gøteborg, Sverige.     

 
  Vi reiste med tog på fredag 25. mai og kom frem kl. 17.00. 
  Etter å ha lagt bagasjen på rommet på hotell Kysten, 

gikk vi til GrundeMedia som holdt fest i nye lokaler. 
 

 
På lørdag var det årsmøte i RiksGrunden  
hvor vi var inviterte gjester.   
Vi presenterte oss og fortalte hva vi gjør i Norge. 

 
  Etter årsmøtet var vi samlet i resepsjonen  

og stilte RiksGrunden noen spørsmål  
vi hadde laget på forhånd. 

 
  RiksGrunden vil gjerne komme på besøk til Norge. 
  Vi vil gjerne ha besøk. 
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Kanskje de kan komme og holde et foredrag  
om hvordan de jobber i Sverige. 
Det kunne vært spennende  
både for norske utviklingshemmede og andre. 

 

Vedtak: Vi legger ved referatet fra årsmøtet når vi får det. 
  Vi ser samtidig på svarene vi fikk. 
 
 
 
 
 

06/12 FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER 

  Det er flere forslag til tema for konferansen: 
1. Bruker spør bruker 
2. Bruker-råd 
3. FN-konvensjonen 
4. St.melding om levekår for utviklingshemmede 

 
Det er vanskelig å velge tema,  
når det er så mange viktige temaer. 

 
Etter mye diskusjon endte vi opp med  
at temaet Brukeråd er det som vil gi oss det beste utbytte 
og som har størst betydning for gruppene og arbeidet vårt. 

 

  Vi har funnet frem til aktuelle møtedatoer til høsten. 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 362 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen sake til eventuelt. 
 
 


