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Referat fra 10. september 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik, 

Cora Maria Galucio, Erik Songstad,
Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup

Ikke tilstede:
Møte-leder: Cecilie Dahl
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth 
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Nicholas Andrè Sørlie
Vedlegg: 1/385  Fritidskalenderen for høsten 2013

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Steinar har med avis-utklipp fra Budstikka 31. august
hvor det står at Asker kommune ikke har søkt tidsnok 
om støtte fra Husbanken 
til boliger for utviklingshemmede 
på Borgenbråten.

Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten er kommet (se vedlegg 1/385).
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Brev til gruppen
Ingen brev.

@ E-post
Fått svar fra LUPE 
om at det ikke er noe feil på deres hjemmeside.

Vi sender en e-post til BKA-rådet 
og spør om medlemmene ønsker 
å stå på liste over de som får referat fra våre møter.

Internett, hjemmeside og Facebook

På NFUs sider kan vi lese om 
at et bofelleskap på Gjøvik, 
har klart å stoppe en flytting de ikke ønsket. 
http://www.glomdalen.no/nyheter/article6830118.ece

Vi er i gang med å legge vår hjemmeside 
over på en ny plattform.
Det vil bety en bedre side.

Brukerråds-arbeid

Vi har gått igjennom referatet fra BKA-rådet 5. september.
De har valgt ny leder som heter Mads Sagmo.
Har gitt beskjed om at datoen for SAR-møtet er 24. september 
og ikke 10. september som det står i referatet.

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.glomdalen.no/nyheter/article6830118.ece
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SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 23 
Respekt for hjemmet og familien 

Alle har rett til å gifte seg, 
ha en partner 
og til å få barn. 

Det vil si 

- at alle selv skal kunne bestemme 
når de vil ha barn, og hvor mange de vil ha 

- at de får informasjon om prevensjon 

- at de har rett til å være foreldre

- at ingen blir sterilisert mot sin vilje 

- at det som er best for barnet er viktigst 

- at de skal få hjelp til å ta seg av barna 
når det er nødvendig 

- at alle barn har rett til familieliv 

- at familien skal få hjelp og informasjon 
så barna får delta i samfunnet. 
Barnet må ikke bli gjemt bort, 
være alene eller bli gitt bort. 

- at barn ikke blir tatt fra foreldrene 
hvis foreldrene ikke vil. 
Dette gjelder ikke hvis det er best for barnet 
å bli skilt fra foreldrene. 

- at barn skal ikke bli skilt fra foreldrene 
fordi barnet eller foreldrene
har nedsatt funksjonsevne.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 24 på neste møte

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Tjenestelederne har fått informasjon om konferansen 
og jobber med å finne frem til hvem som skal komme.

Vi har fått i oppdrag å forberede innlegg og spørsmål 
til siste del av programmet – temadel 5.
Temaet er veien videre.

Hvordan komme videre med brukerråds-arbeidet.
Hvordan kan bruker-rådene hjelpe hverandre
Hva med ”Bruker spør bruker”
Hva trenger et bruker-råd av hjelpemidler

RGB kan hjelpe bruker-rådene.
Lager et innlegg hvor vi forteller hva vi kan hjelpe med.
- hvilke regler må et brukerråd ha
- Møtelederrolle og hvordan være på møtet
- Hvordan bli respektert og hørt
- Når, hvor lenge og hvor skal møtet være

Snakke om SAR
- hvilke oppgaver har de jobbet med
- Hva er RGBs rolle i forhold til SAR

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 
16. september hos Cecilie.

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Kommune-gården
Vi utsetter feiringen i kommune-gården til januar, 
fordi det skjer mye i november og desember.
Vi satser på 28. januar 2014 
og ber ordføreren om hjelp til arrangementet.

Vinkel-gården
Vi har laget et program for festen 
og fordelt oppgaver.

Vedtak: Sender spørsmål til ordføreren om kommunegården 
og til BKA om husleie.
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01/13 SAR-møte

Vedtak: Vi har gjennomgått sakslisten på nytt og er godt forberedt.

07/13 Høring: Omsorgsmeldingen 2013-2023

Vi er hørings-instans på denne saken.
Det blir dessverre ikke tid til tema-kveld,
fordi fristen for høringen 15. september.

Meldingen handler om tre hovedområder:
Økt selvhjulpenhet – klare flere oppgaver selv uten hjelp
Arbeidsdeling – flere enn bare kommunen som skal gjøre oppgavene
Effektiv tjenester – minst mulig hjelp

Vi synes det er meget bra at antallet tjenesteytere 
den enkelte bruker må forholde seg til. 

Det er bra at det blir lagt til rette for mer fysisk aktivitet.

Informasjonen må også være tilgjengelig, 
ikke bare saklig og korrekt.

Vedtak: Lars Ole sender inn vårt høringssvar.

Godkjenning av referat nummer 385
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT  

Venner – Kontaktjeneste for mennesker med utviklingshemming


