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Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.395

Referat fra 11. februar 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:
Gro Kristine Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Ingen
Vedlegg:

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon
Erik må gå tidligere fordi han skal til tannlegen.
Alle forsøker å legge besøk til tannlege og lege utenom møtene.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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@

E-post
Ann Kristin fra Nordlandsforskning
har sendt oss en e-post
som inneholder en lenke til rapporten
om bolig-løsninger for mennesker med utviklingshemming.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi nærmer oss 200 likere på vår Facebookside.
Hjemmesiden vår er på vei tilbake.
I løpet av to uker regner vi med at alt er på plass igjen.
Ikke noe nytt på de andre hjemmesidene vi sjekker.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
På førstkommende SAR-møte 25. februar,
starter møtet i Løkkeåsveien 2.
Alle tar med mat-pakke til denne dagen.
Vi har laget saksliste til SAR-møtet og et hjelpeark.
Vi har fått referat fra BKA-møte 6. februar.
Dag og Kenneth er representanter fra BKA-rådet
sammen med en arbeidsleder
på SAR-møte 25. februar.
Lise Berglund fra eiendoms-forvaltningen i kommunen
kommer og snakker om gjengs husleie.
Hun blir kanskje med fra starten.
Det blir mulighet for å stille spørsmål.
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SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN
Artikkel 27 Arbeid og noe å gjøre
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
som har rett til arbeid som de kan mestre.
Arbeidsmarkedet skal være åpent for alle.
Arbeidsplassene skal være tilgjengelige for alle.
Det betyr
- at diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt
Det gjelder tilsetting og utvikling i alle jobber.
- at alle ansatte skal ha samme vilkår.
De skal ha lik lønn og lik rett til gode arbeidsforhold.
De skal være beskyttet mot mobbing.
De skal kunne klage hvis de ikke blir behandlet likt.
- at de har rett til å være medlem av en fagforening
- at de har rett til yrkesveiledning, utdanning og etterutdanning
- at de har samme rett som andre til å få en bedre jobb
- at de har mulighet til å starte for seg selv
- at det offentlige ansetter mennesker med nedsatt funksjonsevne
- at de oppfordrer private firmaer til å gjøre det samme
- at alle arbeidsgivere kan få støtte til å tilpasse arbeidsplasser
- at alle kan få mulighet til å prøve seg i en vanlig jobb
- at alle kan få hjelp til å bli i, eller komme tilbake til,
en jobb etter sykdom eller ulykker,
for eksempel ved ekstra trening eller omskolering.
Mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal ikke bli satt til slavearbeid.
De skal ikke måtte gjøre tvangsarbeid
eller blir tvunget til arbeid de ikke vil ha.
Dette gjelder for alle arbeidstakere.

Vedtak:

Cecilie gjennomgår artikkel 28 på møte nr. 396.
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01/13

RGB FYLLER 20 ÅR
Cecilie vært i kommunegården
og hentet informasjon om leie ”Mellomgulvet”.
”Mellomgulvet” er det rommet som er ved resepsjonen.
Vi har fylt ut skjema for lån av lokale.
Vi ønsker å være der på tirsdag 3. juni
fra kl. 10.00 til kl. 15.00.
Vi tar kontakt med ordføreren når datoen er avklart.

Vedtak:

Cecilie er kontakt-person
og leverer skjemaet i morgen.

01/14

FOREDRAG FOR KS OG NOEN KOMMUNER
Gerd forteller at det er lite plass i det rommet vi skal være,
så derfor kan vi bare komme 4 personer til sammen.
De som reiser er Cecilie, Gro og Cora.
Datoen er 11. mars og vi kan få lunsj der.
Foredraget skal vare i 45 minutter og handle om
utfordringer med å komme i gang med brukerråd.
Vi vil også si noe om brukerundersøkelser (BsB).
Vi forbereder oss på møtene,
i tillegg til at vi møtes hos Cecilie onsdag 26. februar
kl. 13.30 til kl. 14.30.
Dette gjelder for Cecilie, Gro og Cora.
De avklarer med Vøyen gård
om det er greit å gå en time tidligere denne dagen.
Utfordringer:
- Finne frem til hvem som kan/vil sitte i brukerrådet
- Finne ut hvor man skulle ha møtene
- Arrangere studieturer til Danmark og Sverige
- Arrangere konferanser
- Politisk avgjørelse om brukerråd for pleie og omsorg
Resultat av brukerundersøkelser tas opp i brukerråd
og det jobbes med sakene.

Vedtak:

Bruke noe av det som ble laget til FUS-konferansen.
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06/13

ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013

Vedtak:

Utsatt.

02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID
Tema for dagene 22. og 23. april
er å sammenligne forholdene for utviklingshemmede
i Sverige, Danmark og Norge
i forhold til temaene bolig, arbeid og fritid
med utgangspunkt i FN-konvensjonen.

Vedtak:

Steinar lager et forslag til punkter for temaene over.

03/14

BRUKER-UNDERSØKELSE BKA
Vi har sendt våre kommentarer til BKA v/Henning.

Vedtak:

Utsatt inntil videre.

Godkjenning av referat nummer 395
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Ingen saker.
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