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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 9. oktober 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik,  

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

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth  
 Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00 

Besøk: Aleksander Liendo arbeidslag Emma Hjorth øst 
Ole Andreas Lilloe-Olsen kl. 10.30 til kl. 13.30 

Vedlegg:  1/367  Referat fra SAR-møte 25. september 2012 
 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Ingen andre møter eller konferanser siden sist. 
    

 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik hadde med avis-utklipp fra Budstikka 6. oktober  
hvor det står om nye planer for Wøyen gård. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Cecilie forteller at SAR-julebordet  
blir på den spanske resturanten ved Gråstua lørdag 24. november.  

  Frist for påmelding er 8. november . 
 

  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen. 

 

Nr.257  

 

Nr.367 
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     @   E-post 
Ingen viktige e-poster. 

   
  
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
  NFU skriver om stats-budsjettet. 

 
ULF skriver om ned-skjæringer i Arhus kommune 
og om hjemmesider som tar opp spørsmålet  
om overgrep mot utviklingshemmede. 

 
 
 
 
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 

Referat fra SAR-møtet 25. september er ferdig. 
Se vedlegg 1/367. 
 

 
  BKA-rådet  

Ingen nye referat. 
 
 

  Brukerråd i boliger    
Ingen referat. 

 
   

  Sentralt bruker-råd   
Ingen møter siden sist.  

 
 
Informasjon fra samarbeids-partnere 
Ingen ny informasjon. 

 

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

05/10 FN-KONVENSJONEN 
  

Artikkel nr. 11:  Krig og katastrofer 
  

Norge skal sørge for at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne  
kommer i sikkerhet  
når det er krig, naturkatastrofer eller annet. 

 
Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 12 på neste møte. 
 
 
 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT 
Jeg heter Ole Andreas Lilloe Olsen, 
men kall meg Ole. 
Jeg er gruppe-leder i Venstre  
og sitter i Formann-skapet og plan-utvalget.    
Jeg er 55 år og bestefar. 

  Jeg er glad i frilufts-liv og er utdannet innen land-bruk. 
  Jeg bor på Bærums Verk  

og er rådgiver i Bonde-laget. 
   

Vi fortalte om hvorfor vi har stafetten  
og hvorfor vi har laget en lettlest valg-brosjyre. 

   
Vi snakket om temaene i valg-brosjyren. 

 
Vedtak: Ole utfordrere Kr.F eller Pensjonist-partiet. 

 
 
 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013 

Konferansen er utsatt til 2013,  
fordi vi trenger mer tid til å planlegge. 

 
Vi har laget et forslag til saksliste  
som vi tar med på møtet i morgen. 

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 
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08/12 MELDING TIL STORTINGET  
OM LEVEKÅR OG TILTAK 

   
Vedtak:  Forstsetter saken på neste møte. 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 367 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
 
Hvem kommer etter Aleksander  
og hva tenker vi om de tre gangene han har besøkt oss? 
 
 
John Harald: Hvis Aleksander ønsker å besøke oss,  

så er han velkommen. 
Kanskje han kommer sammen med et brukerråd  
fra der han jobber. 

 
Aleksander: Jeg synes det har vært bra og lærerikt. 

Nå vet jeg om hva dere jobber for og med. 
 
Nå vet jeg mer om brukerrådsarbeid. 
Litt større ting og som går på tvers av flere boliger,  
er aktuelle saker for et brukerråd. 

 
 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 367 

 Side - 5 

Vedlegg 1/367 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

 
Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 
 
Tirsdag 25. september 2012 
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Jacob Sverdrup 
Referent: Aleksander 
Besøk:  Ingen 
   
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
Alle presenterte seg selv.  
Fire personer er her i dag for første gang. 
Rune Sletten, Roar Grottenberg, Anne Lunde og Aleksander.  

   
 

 Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
Per Skreddersvei – Thomas (medlem) og Ingrid (tilrettelegger) 
Ny bolig som ligger på Rykkinn og heter Belsetveien 20. 
Blir slått sammen og danner et brukerråd,  
men har husmøter hver for seg. 

 
 

Jernbaneveien – Anne Marie, Anne (medlem) og (tilrettelegger).  
Jente-middagene skal også være i basen slik som gutta har valgt. 
Julebord er det neste på listen. 
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Levrestien -  Gjettum. Tom (medlem) og Liv Kaurin  
(tilrettelegger) 
Tjenesteleder har fått utvidet tjenestestedet  
og har nå også ansvaret for flere. 
 
 
 
Skytterdalen – Cecilie (medlem) 
Ikke noe spesielt. 
 
 
Hauger Park – Martin (medlem) 
Hauger park, Vangkroken og Tanumveien  
har valgt medlemmer til et brukerråd.   
De kaller brukerrådet for RUVE. 
 
 

  Vangkroken – Jacob og Renate (medlemmer) 
Har hatt valg og valgt inn Jacob i RUVE. 
 
 
BKA–rådet – v/ Martin (medlem) Rune (tilretteleggere) 
Har snakket om stortingsmeldingen som kommer neste år. 
Den skal handle om Levekår og tiltak  
for mennesker med utviklingshemming. 
 
Tre fra BKA skal til LAFY (Landsforbundet for yrkeshemmede)   
og fortelle om sine jobber i det ordinære arbeidsliv. 
 
Holder fortsatt på å finne et bedre ord en ordet utviklingshemmet. 
 
 
RGB v/ Cecilie (medlem) 

Noen av medlemmene i RGB har jobbet med brosjyren  
”Retten til å være med”.  
Renate og Tove deler ut brosjyren.  
Vi så film fra turen til GRUNDEN i Gøteborg  
hvor de hentet brosjyren. 
 
Ny løsning med tilretteleggere – Lars Ole 
Lars Ole har snakket med flere tjenesteledere  
om å låne miljø-arbeidere til å være tilretteleggere for RGB  
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Vi tar opp artikler fra FN-konvensjonen på hvert møte. 
 
 
Politiker-stafetten 
Fra Høyre, Ap, FrP, SV. 
Vi mangler Venstre, Kristelig folkeparti og pensjonistpartiet. 
 
Vi får politikere på besøk  
som gir staffet-pinne videre til en politiker fra et annet parti  
som da kommer på besøk til oss. 
  
Sist hadde vi besøk av SV,  
neste gang kommer en fra V. 
  
De blir stilt spørsmål fra valg-brosjyren vi har laget.  
Bland annet om lønn, bolig og selvbestemmelse. 
 
 
Stortings-melding om levekår og tiltak til utviklingshemmede. 
Lars Ole fortalte litt om hva denne melding kommer til å inneholde. 
 
 
Regarådet – Ellen J 
Har spilt Boccia utafor Cafeen og har månedlige bistroer. 
Har også hatt karneval.  
 
6.11 er det Halloween-fest på emma cafe.  
 
Skal snart ha senior bistro.  
 
Vise-cafe hver tirsdag.  
 
Regarådet vil gjerne ha tilbakemeldinger. 
 

   
 
  Fredagsstyret – Anne S. 

Det sitter tre i fredagsstyret.  
De tar opp hvilken musikk som skal spilles,  
spill og mat-servering.   
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Sak 2: ”Bruker-spør-bruker” hva er siste nytt? 
Det jobbes med at bruker spør bruker  
skal bli en ordinær arbeids-plass i kommunen.  
Mer om dette kommer senere.  

 
 
Sak 3:   FUS-konferanse  
              – Brukerråd  i boliger v/ Cecilie og Renate 

Flyttet til oktober 2013 fordi vi trenger mer tid til å planlegge. 
FUS står for fakta utviklingshemming og samfunn.  

 
”Annerledes og stolt” – John-Harald.  
Det handler om at man kan være stolt  
selv om man er funksjonshemmet.  
Tørre å være seg sjøl.  
Les ”Retten til å være med” som dere fikk utlevert.  
 
 

 

Sak 4 Brukerråd på alle tjeneste-stedene 
Lars Ole viste lysbilder om de forskjellige brukerrådene  
og hvordan de samarbeider. 
 
Hvem skal hjelpe de aller svakeste?  
Det er sentralt brukerråd som skal ivareta  
ønskene og behovene til denne gruppen. 
 

 
 
 

Sak 5 SAR-julebord 
Forslag om å lage en julebord-komite.  
Cecilie, Nick og Anne S melder seg til komiteen. 
Komiteen møtes neste uke og tar en avgjørelse. 
 
Forslag om å ha det i løkkåsveien 2.  
eller på  Emma Cafe.  
Passer best å ha det i helgen.  
Avstemning man 7-tirs 8- onsd 4- torsd 2-fred 3- lørd 12- sønd 1. 
Lørdag vant!(dato?). 1 des, eller 8 des.   
Komiteen melder fra til RGB om fremdrift. 
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Sak 6: Reise-byrå for og med utviklingshemmede 
  Hvordan skal vi jobbe videre med denne saken?  
                  Vedtak: Kommer tilbake til det. 
 
 
 

Sak 7: Eventuelt 
  Neste SAR-møte er 20. november. 

 
Mange har fått beskjed fra kommunen  
om at de får økning i husleien fra 1. november.  
Man må søke om økt bostøtte hvis man har behov for det. 
 

                  Finne ut av dette til neste SAR-møte. 
   

 
 
Referent: Aleksander.L 

 


