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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 

Referat fra 19. november 2013 
Tilstede: Nicholas Andrè Sørlie John-Harald Wangen,  

Tove Kjevik, Cora Maria Galucio og Erik Songstad,  
Ikke tilstede: Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen  

og Jacob Sverdrup 
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30 

Besøk:  
Vedlegg:   

 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Lars Ole var på NFUs medlems-møte i går.  
Tema var ferie og fritid. 
Det var mange foreldre tilstede,  
men ingen medlemmer med utviklingshemming.  
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Cora hadde med utklipp Bæringen 7. oktober 
hvor det står om at Convis har flyttet til nytt bygg på Rud. 
 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
På neste møte deler vi oss. 
Cecilie, Jacob, Nick og Lars Ole drar på FN-konferanse i Oslo. 
De andre har møte som vanlig på Ramma. 
   
 

 

Nr.390 
 

http://www.bufetat.no/bufdir/Levekar-og-sosial-inkludering-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/Kurs-konferanser-og-seminarer/Fagkonferanse-CRPD/
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått et mer lett lest svar fra NFU  
på vårt spørsmål om Aktiv i egen organisasjon. 
Vi vet fortsatt ingenting om hvem som er med,  
hva de gjør og hvordan det går? 
 
Vi har fått referat fra siste BKA-rådsmøte 7. november. 
 

 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
Vi har sett på programmet for FN-konferansen 3. desember. 
 
På ULFs sider kan vi lese om deres protester  
mot at utviklingshemmede ikke vil bo ved siden av kriminelle.   
Ålborg kommune har tenkt å bygge en bolig for tidligere straffedømte 
ved siden av en bolig for utviklingshemmede. 
 
 
På NAKUs side står det om en ny rapport  
som tar for seg hvordan de kommunale tjenestene  
gis til mennesker med utviklingshemming i dag.  
 
 
På SORs hjemmeside kan vi lese om en spennede konferanse  
i Bergen 24. og 25. april 2014. 
Temaet er Selvbestemmelse – til besvær 
Lar vi personer med utviklingshemning  
bestemme selv i tilstrekkelig grad  
– eller påtvinger vi dem valg de ikke har kompetanse til? 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.ulf.dk/nyheder/nyhed/?newsid=338
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”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
I dag er det årets siste SAR-møte. 
Vi har laget møteplan for 2014. 
Informere SAR på neste møte. 
 
Saks-listen ligger nå på Bærum kommunes side. 
Jacob er møteleder denne dagen,  
men Erik overtar fordi han er syk. 
 
Vi har allerede fordelt ansvaret for sakene på sakslisten. 

 
 
 
 
 

SAKER    
 

05/10 FN-KONVENSJONEN  

   
 
Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 26 på møte nr. 393. 
 
 
 
 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013 

 
Vedtak: Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet  

med tema evaluering av prosessen. 
  
 
 
 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR 
  
Vedtak:  Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Brukerrad2/Samarbeidsradet-SAR/
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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04/13 Forelesning for vernepleier-studenter 
Vi har nå gjennomført 3 forelesninger  
for til sammen 180 studenter. 

 
  Det var dumt at Erik ikke hadde talemaskinen sin,  

fordi han hadde glemt den igjen på bussen dagen før. 
 
  Det var mange studenter som gikk under forelesningen,  

fordi de hadde oppgaver de måtte gjøre. 
  
Vedtak:  Det er også behov for mer informasjon til studentene  

i forkant av våre forelesninger.  
Vi lager et bedre opplegg neste år på dette. 
Alle gleder seg til ny runde neste år.  

 
 
 
 

05/13 Bærums-konferansen 2014 –  
”Ingenting om oss, uten oss” Del I 
  
Det er lenge siden vi har hatt en Bærums-konferanse.  
Den siste var i 2006. 
Vi ønsker å lage en ny konferanse,  
men det er viktig at flere blir med på det. 

 
Vedtak:  Vi tar opp saken under eventuelt på SAR-møtet 19.11. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 390 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT   
Venner  – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming. 
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