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Referat fra 28. august 2012
Tilstede:

Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:
Vedlegg:

Cecilie Dahl, Jacob Sverdrup, Erik Songstad,
Anne Marie Berg, Tove Kjevik, Renate Rø
og John-Harald Wangen.
Tove Kjevik
Lars Ole Bolneset
”Ramma” på Emma Hjorth
Kl. 9.00 til kl. 15.00

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Jacob og Tove har holdt foredrag
for vernepleierstudenter i Fredrikstad i går.
John-Harald, Renate og Cecilie
har hatt møte i FUS-temaet 14. august.
John-Harald har jobbet med hjemmesiden og Facebook 3. juli.

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

Beskjeder og informasjon
Vi starter møtene kl. 09.00 og holder på til kl. 15.00.
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Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@

E-post
I nyhetsbrevet fra NFU kunne vi lese om at
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
har utarbeidet et nytt rundskriv
om representasjon av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Lars Ole forbereder rundskrivet til neste gang.
E-post fra Steinar Wangen om at han
kan ta i mot innspill til meldingen til Stortinget
om levekårene og tiltak for mennesker med utviklingshemming.
Meldingen skal være ferdig innen utgangen av året.

Internett, hjemmeside og Facebook
ULF skriver om at de har fått penger til å undervise
elever på videregående skole
om det å være venner, ta vare på vennskapet
og unngå å krangle.
John-Harald forteller
at NFU får nye hjemmesider fra i morgen.
Vi har fått mange nye venner på Facebook.
I går ble seks studenter fra Vernepleierhøgskolen i Fredrikstad
venner med oss.
Takk for det.
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Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd
På neste møte må vi lage en saksliste til SAR-møtet.
Møtet er 25. september kl. 12.00 til kl. 15.00 i Løkkesåsveien 2.
Lars Ole sender ut en påminnelse
om at det skal være SAR-møte om 4 uker
og forteller at sakslisten kommer om 14 dager.
Ber også SAR-deltakerne komme med innspill til sakslisten.

BKA-rådet
Ingen referat.

Brukerråd i boliger
Ingen referater fra brukerråd i boliger.

Sentralt bruker-råd
Ingen møter siden sist.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen ny informasjon.

SAKER
09/11

SAMARBEIDS-AVTALE
OG ØKONOMISK STØTTE
Det er sendt ut e-post til tjenestelederne
om hjelp med tilretteleggere fra miljø-arbeider-tjenesten.
Et arbeidslag har til nå meldt fra
at de gjerne vil hjelpe til med tilretteleggere

Vedtak:

John-Harald og Lars Ole fikk ikke tid
til å begynne på rapporten for 2012 hvis de får tid.
Side - 3

Referat fra møte i RGB nr. 364

05/10

FN-KONVENSJONEN
Artikkel 9 handler om tilgjengelighet.
Norge skal arbeide for
at mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal kunne være med på alt som foregår.
Norge må sørge for at samfunnet blir tilgjengelig for alle.
Tilgjengelig betyr at alle kan bruke det.
Norge skal sørge for at:
- informasjon og tjenester skal være tilgjengelige.
- at hus, veier, biler, skoler, sykehus, arbeids-plasser
og lignende skal være tilgjengelige.
- det er regler for hvordan en tjeneste
skal være for å kunne bli brukt av alle.
- tjenesteytere skal tenke på at alle hjelp
skal være tilgjengelig
for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
- alle tjenesteytere skal lære om tilgjengelighet.
- offentlige bygg har skilt som alle kan forstå
og at det er skilt i punktskrift.
- det er mulig å få ledsager eller tolk i offentlige bygninger.
- private firmaer skal arbeide for at alle tjenester blir tilgjengelige.
Det gjelder hoteller, butikker, restauranter og andre steder.
- at ny teknologi blir tilgjengelig for alle
så snart og billig som mulig.

Vedtak:

Vi fortsetter med artikkel 10 på neste møte.

02/12

POLITIKER-STAFETT
På neste møte kommer Harald Sævareid
som er gruppeleder for Bærum SV.
Han kommer kl. 09.30 og blir til lunsj.

Vedtak:

Vi ber han utfordre en ny politiker.
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06/12

FUS-KONFERANSE 27. OKTOBER
VI har skrevet ut siste utgave av Arbeids-hefte
til de som sitter i FUS-teamet for RGB.
De som har lyst til å delta på årets FUS-konferanse er:
Erik, Cecilie, Renate, Jacob, Tove, John-Harald og Anne Marie.
Lars Ole stiller som tilrettelegger.

Vedtak:

Lars Ole snakker med BBL og finner ut hvor mange
ledige plasser vi har på konferansen.

07/12

FORDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
PÅ HIOF og HIOA
Mandag 27. august var Tove og Jacob i Fredrikstad
og holdt foredrag for over 50 studenter.
Studentene gikk det siste året på vernepleier-studiet.
Vi spurte de om utviklingshemmede kan gifte seg
og flytte sammen.
Studentene svarte at utviklingshemmede
kan gifte seg som alle andre.
Det kan være vanskelig å få flyttet sammen,
spesielt hvis man bor i forskjellige kommuner.
VI lurte på om det finnes noen ekteskaps-rådgivning
bare for utviklingshemmede.
Vi spurte de om utviklingshemmede kan få barn.
Studentene svarte at det kan de,
men de lurte på om utviklingshemmede kan gi nok omsorg til barnet.
Vi snakket litt om baby-prosjektet til ULF.
Vi spurte de om de kjenner til andre brukerråd.
Det gjorde de ikke.
De kunne heller ikke svare på hvorfor
det ikke finnes andre brukerråd.
Vi fikk tatt flere bilder av oss og studentene.

Vedtak:

Vi skriver om besøket på hjemmesiden vår.
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08/12

MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK
Vi har forslag til innspill til tiltak vi mener er viktige.

Vedtak:

Forstsetter saken på neste møte.

Godkjenning av referat nummer 364
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Vi har laget ny møteliste for høsten.
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