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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 14. januar 2014 
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,  

Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,  
Jacob Sverdrup og Erik Songstad,  

Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie 
Møte-leder: Jacob Sverdrup 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Ingen 
Vedlegg:  1/393  Fritids-kalenderen for våren 2014 

 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Ingen møter siden sist på grunn av jule-ferie. 

 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
I Budstikka 31.12.13 står det  
at utviklingshemmede Simen Tannæs-Fjeld 
fikk prisen årets bankende hjerte av avisens lesere. 
Han fikk prisen for å ha gått på ski gjennom Nord-vest passasjen 
sammen med sin bror. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Fritids-kalenderen for våren 2014 er kommet. 
Kalender for sommerferien blir sendt ut i slutten av februar. 
 
Lønn for jobbing med ord-banken  
og forelesninger på vernepleier-høgskolen  
er sendt til bank-konto. 

 

Nr.393 
 

http://www.budstikka.no/nyheter/himmeljegerne-karet-til-arets-bankende-hjerte-1.8227729
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  Brev til gruppen 
  Faktura fra NFU-sentralt og bank-utskrift. 
 
 

     @   E-post 
Invitasjon fra Brobygger-Ligaen  
om å være med på Års-bord lørdag 25. januar.  
John-Harald har bestemt seg for å dra.  Gro kan ikke. 
Cecilie, Jacob, Cora, Erik og Tove har lyst ,  
men må sjekke litt. 
Nick har ennå ikke fått beskjed. 

 
Vedtak:  Påmeldingsfrist til Roy Arne på mobil 32 81 21 58. 

Husk å ringe mellom kl. 17.00 – kl 20.00. 
 

Forespørsel om innlegg for KS, 
Se egen sak 01/14. 
 
 
 

 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
Vi har problemer med hjemmeside.   
Det kan hende at vi må gjøre det meste på nytt,  
fordi en data-base har blitt slettet. 

 
 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
På førstkommende SAR-møte 25. februar,  
startet møtet i Løkkeåsveien 2.   
Alle tar med mat-pakke til denne dagen.  
 
 
 
 
 

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


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 393 

 Side - 3 

 
 

SAKER    
 
 

05/10 FN-KONVENSJONEN  

   
Artikkel 26  

 
Hjelp til å klare seg selv  
Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få hjelp  
så de kan klare mest mulig selv.  

 
De skal kunne være med på det som skjer i samfunnet.  

 
Det betyr  
- at de tidlig får hjelp til å finne ut hva de kan klare selv,  

 
og hva de må ha hjelp til  
- at de får hjelp så nær der de bor som mulig  

 
Det gjelder også aktiviteter.  
Alle skal bestemme selv hva de vil være med på.  
- at tjenesteyterne skal lære å hjelpe alle uansett handikapp  

 
- at det blir utviklet nye hjelpemidler og ny teknologi  
som gjør det lettere å klare seg selv. 

 
Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 27 på møte nr. 394. 
 
 
  
 
 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR 
Forslag at Cecilie og Gro sjekker med kommunen  
om det er mulig med markering og utstilling i kommunegården  
i slutten av mai 2014.  
 
Vi har laget et eget ark med opplegget for markeringen. 
 

Vedtak:  Cecilie avtaler med Gro om å sjekke innen neste møte.   
Lars Ole kan være med som tilrettelegger  
hvis det er ønske om det. 

 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 

Hvert år lager vi enn rapport  
som forteller om hvilke saker vi har jobbet med.   
 
Hvem som har sluttet  
og hvem som har begynt.   
Hvor mange møter vi har hatt  
og hvor mange medlemmer det er i gruppen. 
 

  Vi skriver også om turer, konferanser, oppdrag og foredrag. 
 
Vedtak: Alle rydder og sjekker permen sin til neste møte. 
  Se også igjennom referater for året 2013. 
  Vi begynner på års-rapporten på neste møte. 
 
 
 
 

01/14 FOREDRAG FOR KS OG NOEN KOMMUNER 
Gerd Andreassen jobber som rådgiver i KS  
og spør om vi kan komme og fortelle  
hvor viktig det er å bli spurt,  
hørt  
og tatt med på avgjørelser. 
 
Gerd er leder for en gruppe med kommuner  
som har jobbet med bruker-undersøkelser  
hvor brukerne selv er med på å svare.   
Det ligner litt på ”Bruker spør bruker”.  
 
Hun ønsker at vi skal snakke i inntil 45 minutter 
og det må være mulighet for kommunene å stille spørsmål. 
Datoen er 11. mars på Thon hotell Opera i Oslo.  

 
Det er dessverre ikke noe budsjett for dagen, 
Så det blir ingen betaling til gruppen. 
Vi håper vi kan komme og spise lunsj. 

 
Vedtak: Enstemmig at vi stiller opp. 

Det er kjempe-viktig  
at andre kommuner får vite om rådgivningsgrupper og brukerråd. 
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02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID 

Vi ønsker å invitere medlemmer fra ULF og Riks-Grunden 
 til samarbeids-seminar tirsdag 22. april og onsdag 23. april. 

 
Vi tenker også å invitere noen fra BKA-rådet og BBL. 
 
Vi ønsker å snakke om hva som skjer i våre land 
på områdene hjem, arbeid og fritid. 
 
Hva kan vi lære av hverandre? 
 
Vi ønsker også å snakke om FN-konvensjonen  
og hvordan bruke den i praksis.   

 
Vedtak: Lars Ole tar kontakt med ULF og Riks-Grunden  

for å høre om de har lyst og mulighet til å komme. 
 
 
 

 

 Godkjenning av referat nummer 393 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 
 
EVENTUELT   
 
Ingen saker. 
 
 


