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

Renate Rø, Jacob Sverdrup, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen. Cecilie Dahl og Erik Songstad
Tove Kjevik
Lars Ole Bolneset
”Ramma” på Emma Hjorth
Kl. 9.00 til kl. 15.00
1/371 Referat fra SAR-møte 20. november

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 28. november.
Der står det at Pål Lingsom har gitt ut dikt-samling.

Beskjeder og informasjon
Vi tar årets juleavslutning på Emma kafe.
Vi møtes kl. 14.00 og holder på til kl. 16.00.
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Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@

E-post
Ingen e-poster vi trenger å svare på.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på NFUs hjemmeside
og der finner vi alt for mange eksempler på at utviklingshemmede
får det dårligere og dårligere i Norge.

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
På siste møte laget vi et forslag til møteplan for SAR-møtene i 2013.
Vi har gjort en liten forandring på datoen for møte 2.
VI foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 14 dager før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

BKA-rådet
Ikke noe nytt referat.
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Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Møte var 30. oktober, men referatet er ikke ferdig ennå.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon.

SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN
Cecilie leste opp artikkel 13.
Rett til hjelp fra domstolene
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har
samme rett til å få hjelp av domstolene.
De har rett til å få hjelp
om de for eksempel skal vitne i en sak.
Ansatte ved politi, domstoler og fengsler
skal lære å hjelpe dem.
De har også rett til å eie eller arve eiendom.
De har rett til å få lån.

Vedtak:

Vi fortsetter med artikkel 14 på møte 15. januar 2013.

06/12

FUS-KONFERANSE 2013
Det var møte hos Cecilie på mandag 26. november.
Vi snakket om hva brukerråd er i boliger.
Det er kommunen som har bestemt
at det skal være brukerråd på tjeneste-stedene.
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Det er tjeneste-leders råd
og tjeneste-leder er sekretær for rådet.
Det betyr å skrive referat og innkalling/saksliste.
Det skal være 3-5 bruker-representanter
og 2 representanter for de ansatte.
Brukerråd og husmøte er ikke det samme.
På et brukerråd så skal vi ikke ta opp
saker som gjelder enkelt-personer,
men saker som kan gjelde for alle.
Vedtak:

Neste møte er 11. februar 2013.

07/12

FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER

Vedtak:

Vi har ikke fått de skriftlige svarene
fra den siste gruppen ennå.

10/12

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har gått igjennom årets saker
og skrevet kort om hva vi har gjort i saken.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Godkjenning av referat nummer 371
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Vi har laget møteplan for våren 2013.
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Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 20. november 2012
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Renate Rø
Referent: Lars Ole
Besøk:
Ingen

Sak 1: Runde rundt bordet
Alle presenterte seg selv.
To personer er her i dag for første gang.
Fredrik Nilsen og Marie Mjelva fra BKA-rådet.

Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Per Skreddersvei – Thomas (medlem) og Ingrid (tilrettelegger)
Snakket om snø-måking.
Snakket om aktiviteter før jul og julebord i boligen.
Levrestien, Gjettum og Skytterdalen – Pål og Anne Mine (medlem)
og May Kristin (tilrettelegger)
Har snakket om at det skal være valg etter jul
på nye medlemmer i bruker-rådet.
Har snakket om felles julebord for hele tjeneste-stedet.
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Jernbaneveien
Ingen fra Jernbaneveien i dag – de har gitt beskjed.

RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Tanumveien) - Anne
Har ikke begynt med møter ennå.
Kanskje starte opp etter jul.
Hauger Park – Nicholas (medlem)
Har snakket om julebord som skal være 7. desember.
BKA–rådet – Fredrik og Marie (medlem) Rune S. (tilretteleggere)
Har jobbet videre med innspill til stortings-melding.
Hvorfor det er viktig å ha en jobb?
Marie leste opp det som arbeidstagerne har sagt.

RGB - Jacob, Tove, John-Harald,
Vi fortsetter med å ta opp artikler fra FN-konvensjonen på hvert møte.
Snart kommer den på lettlest og blir lagt ut på internett.
Vi mangler fortsatt politikere i Politiker-stafetten
fra Kristelig folkeparti og pensjonistpartiet.
Vi har hold foredrag for over 100 studenter
fra vernepleierhøgskolen i Oslo og Akershus.

Regarådet
Ikke tilstede.
Ingen beskjed.
Fredagsstyret – Anne S.
Har snakket om juleavslutning 21. desember.

Side - 6

Referat fra møte i RGB nr. 371

Sak 2

SAR-julebord
Det er SAR-julebord på Espania el Tapas
lørdag 24. november kl. 18.00 og utover i de sene natte-timer.
Opplegget er at vi skal spise og kose oss.
Alle betaler for seg selv.

Sak 3: ”Bruker-spør-bruker” hva er siste nytt?
Det er et forslag at det kan lages et prosjekt
som skal være i 2013 til 2015.
Det er fortsatt en del ting som ikke er avklart.
Mer om saken på neste møte.

Sak 4: FUS-konferanse / Brukerråd i boliger – John-Harald
Konferansen skal være 26. oktober 2013.
FUS står for Fakta, Utviklingshemming og Samfunn.
Konferansen skal være på Hasselbakken
som ligger nesten midt i Asker sentrum.
På konferansen er det bare utviklingshemmede deltakere.
Vi skal snakke om hva som er bra med brukerråd.
Hvilke saker vi kan ta opp i brukerråd.

Sak 5: Reise-byrå for og med utviklingshemmede
Flere fra Hauger park har reist med UFO – Unike Ferie Opplevelser.
Neste år så går turene til Frankrike,
Tidligere år har turen gått til Hellas og Tyrkia.
Ingen har noe mer å si til saken denne gangen.
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Sak 6: Gjengs husleie
Det betyr at husleien i de kommunale boligene
skal være mer lik den husleien
man må betale for å leie andre boliger i samme område.
Det betyr for de fleste en høyere husleie.
De økte utgiftene kan man søke om å få hjelp til å betale
gjennom offentlig bostøtte.
Bostøtte kan gis av kommunen eller av staten.

Sak 7: Eventuelt
Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00
RGB ønsker at hvert brukerråd som er representert på SAR
oppgir et navn på en kontaktperson
som kan motta referater og sakslister.
Denne personene kan også kontaktes
når et brukeråd vil ha hjelp av et annet brukerråd.

Utstilling i kommunegården
– ”Uhørte stemmer og glemte steder”
Pål skal åpne utstillingen vi skal se på etter møtet.
Han har også gitt ut en dikt-samling.
Den kan kjøpes for kr. 50.- i Gråstua.

Referent: Lars Ole
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