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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.392

Referat fra 17. desember 2013
Tilstede:

John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen
Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Cora Maria Galucio
og Erik Songstad,
Ikke tilstede:
Jacob Sverdrup og Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder:
Ingen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 12.00
Besøk:
Ingen
Vedlegg:
Vedlegg 1/392 - Møteplan for våren 2014
Vedlegg 2/392 – Referat fra SAR-møte 19. november

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
PÅ FN-dagen, 3. desember var Nick, Cecilie og Lars Ole
på fagkonferanse i Oslo med tema FN-konvensjonen
og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Det ble filmet under hele konferansen
og vi har sett litt på foredraget til
forbundsleder Jens Petter Gitlesen i NFU.

Avis-utklipp og andre nyheter
I Budstikka har det stått flere artikler om vold og trusler
i boliger for mennesker med utviklingshemming.
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Beskjeder og informasjon
Kommunen inviterer til julaften for alle i rådhuset.
Ta kontakt med frivillighets-sentralen hvis du ønsker å delta.
Lønnen på Løxa utvikling AS øker fra kr. 27.- til kr. 32.- i timen.
Kommunenes sentralforbund -KS
har gjort ferdig en ny bruker-undersøkelse
som lytter til hva utviklingshemmede mener.
Bruker-undersøkelsen er klar på nyåret.

Brev til gruppen
Ingen brev.

@

E-post
I nyhetsbrevet fra Inclusion International
kan vi lese om den neste verdens-kongressen
som skal være i Kenya juni 2014.
Flere av medlemmene har lyst til å reise.
RGB har vært på to tidligere verdens-kongresser.
Nederland i 1998 og Tyskland i 2010.
Hvordan får vi penger til en slik tur?

Internett, hjemmeside og Facebook
Hamar kommune har begynt med et brukerråd,
som skal møtes 4 ganger i året.

Ikke tid til å se på flere hjemme-sider.
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SAKER
Vi tok ikke opp noen saker i dag
på grunn av jule-avslutningen.

Godkjenning av referat nummer 392
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Ble delt ut på møtet.

EVENTUELT
Møteplan for våren 2014 er laget (se vedlegg).
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Vedlegg 1/392

MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR VÅREN 2014 pr. 17.12.13
Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00



Dato:
 TIRSDAG
 TIRSDAG
 TIRSDAG
 TIRSDAG
Løkkeåsveien 2

Møteleder:
14. januar
Jacob
28. januar
Cora
11. februar
Gro
25. februar
Nick
SAR-møte 12.30 til 15.00







TIRSDAG
TIRSDAG
TIRSDAG
TIRSDAG
TIRSDAG
Løkkeåsveien 2

11. mars
Cecilie
25. mars
Erik
8. april
John-Harald
22. april
Tove
6. mai
Jacob
SAR-møte 12.30 til 15.00




TIRSDAG
TIRSDAG

20. mai
3. juni

Cora
Gro

 TIRSDAG
17. juni
Nick
Sommer-avslutning med SAR
og andre kl. 13.00 til kl.14.30 på Emma kafe
 Tema-kveld:
 Tema-dag:




Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe),
bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien.
HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
til Lars Ole 90 10 03 90
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Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 19. november 2013
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Erik
Referent: Lars Ole
Besøk:
ingen

Sak 1: Runde rundt bordet
4 personer er her i dag for første gang.
Sissel fra Ruglandveien.
Helga fra Ruglandveien
Ola fra Åsbratan.
Helena fra Jernbaneveien
Mathilde Falch fra BKA-rådet.
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Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Per Skreddersvei – (medlem) og (tilrettelegger)
Ikke tilstede – beskjed er gitt.
Jernbaneveien – (medlem) og (tilrettelegger)
Anne L, Roar og Lise - Helena (tilrettelegger).
Har hatt møte i oktober.
Har snakket om både jule-bord og nyttårs-aften.
Fått høre om en ny bolig på Fornebu
med unge mennesker med utviklingshemming.
Først skal det flytte inn 4 personer.
Vårt tjenestested skal gi de tjenester.
Det har blitt ansatt en leder i Jernbaneveien.

RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien)
Anne S L og Laila (tilrettelegger)
Foreslo en vinter-aktivitet for alle boligene.
Nytt møte 2. desember.

Gjettum / Levrestien
Ikke tilstede – beskjed er gitt.
.
Emma Hjorth boliger
Ikke tilstede – beskjed er gitt.

Husmøte Åsbråtan 71
John-Harald - Ola (tilretteleggere).
Har snakket om å være på møter i brukerråd.
Har snakket med bruk av felles bil.
Har også snakket om samkjøring av beboernes ukeplaner.
Vi ønsker å invitere alle brukerrådene
til å komme på musikk-aften
tirsdag 26. november kl. 18-20 på Åsbråtan.
Vi skal synge sammen eller høre på andre.
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Husmøte Belsetveien boliger
Marie og Tove (tilrettelegger)
Viktig at man sier hei og ha det,
slik at det er lettere å vite hvem som er hjemme
og hvem som er borte.
Har også snakket om hvem
som skal ta seg av oppgaver i felles-arealet.
Vanne planter og rydde.
Alle har fått en liten oppgave.
Har snakket om ting å gjøre i helgene.
Vi har fått oss bil.

Ruglandveien
Sissel og Helga (tilrettelegger)
Bilen er tatt fra oss på grunn av innsparinger.
Har snakket litt om hvordan vi skal løse det med møter.

BKA–rådet
Mathilde og Henning (tilretteleggere).
Hadde møte 7. november
og snakket om en egen foto-gruppe i BKA-rådet.
Skal ta bilder og intervjue folk til hjemme-siden.
Har planlagt jule-bord på Emma kafe.
Har snakket om å ikke ringe i mobiltelefon når man jobber.
Ringe i pausen eller etter arbeids-tid.

Fredagsstyret
Ingen møter siden sist.

Rega-rådet
Ingen tilstede.
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RGB
Medlemmer John-Harald, Erik, Tove, Cora og Nick,
Lars Ole og Steinar (tiletteleggere)

Vi fortsetter med å ta opp artikler fra FN-konvensjonen
på hvert møte.
Sist har vi snakket om artikkel 25 som handler om helse.
Vi planlegger en samling i kommunegården i januar eller februar,
for å ferie at vi er 20 år..

Sak 2

FUS-konferanse / Brukerråd i boliger
John-Harald fortalte mer om konferansen.
Lise og Roar kan tenke seg å være med.

Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 3: Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside
Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.
Gå til kommunenes hjemmeside www.baerum.kommune.no
Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid
Det kommer da opp to valg.
Velg det siste,
hvor det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede.
Har noen brukt sidene?
Ingen hadde gjort det.
Saksliste til neste SAR-møte legges ut her 4 uker før møtet.
Her legges også referat fra SAR-møtene.
Vedtak:

Alle oppfordres til å bruke sidene.
Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,
så send det til Lars Ole
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Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede
BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE
for at de kan komme med forslag
om hvordan saken kan løses videre.
RGB foreslår at SAR gir tillatelse til at det sendes en forespørsel
til NFU og LUPE på nytt.
Siden dette var et forslag fra BLD.
Vedtak:

Alle synes dette var et godt forslag.

Eventuelt
Fra forrige møte
Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.
Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.
Vedtak:

Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

Møteplan for SAR for 2014 i Løkkeåsveien
Møte 1-14

Tirsdag 25. februar

kl. 12.30 til kl. 15.00

Møte 2-14

Tirsdag 6. mai

kl. 12.30 til kl. 15.00

Sommer-avslutning, tirsdag 17. juni på Emma kafe kl. 13.00 til kl. 14.30
Møte 3-14

Tirsdag 23. september

kl. 12.30 til kl. 15.00

Møte 4-14

Tirsdag 18. november

kl. 12.30 til kl. 15.00

Referent: Lars Ole

Side - 9

