Referat fra møte i RGB nr. 416
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www.radgivningsgruppen.no
post@radgivningsgruppen.no
Mobilnummer: 90 10 03 90

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.416

Referat fra 27. januar 2015
Tilstede:

John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio,
Tove Kjevik, Erik Songstad og Cecilie Dahl
Ikke tilstede:
Gro Kristine Sjønnesen (syk)
Møte-leder:
Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Studenter Jorunn og Line.
Ingrid og Laila fra RUVE
Vedlegg:
Saksliste til SAR-møte 24.02.15

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Steinar har vært på møte i en referanse-gruppe
som en av to bruker-representant.
Referanse-gruppen skal hjelpe det utvalget
som skal komme med forslag til politikerne
om hva som kan gjøres
for at utviklingshemmede skal få det bedre i samfunnet.
Neste møte i referanse-gruppen er torsdag 7. mai.
Sentralt-brukerråd inviterer til tema-kveld
om samtykke og samtykke-kompetanse torsdag 12. februar.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen nyheter.
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Beskjeder og informasjon
Steinar kommer ikke på møte 10. og 24. februar.

Brev til gruppen
Ingen brev.

@

E-post
Gjennomgått e-post.
Fått e-post fra Brobygger-Ligaen om forslag til møte
i Nordisk samarbeid.
Fått e-post fra Grunden om forslag til dato
for neste Skandinaviske treff.
Se egen sak.
Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka.
Kanskje hun kommer til oss i dag
Forslag fra Steinar om debatt-programmer på Empo.
(tas på slutten av dagen i dag hvis tid).

Internett, hjemmeside og Facebook
Så på sak om FN-konvensjonen og boliger på NFUs sider.
Ellers ikke så mye spennende denne gangen.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Neste SAR-møte er 24. februar
Vi har laget saksliste og ansvars-fordeling.
Sakslisten er vedlegg til dagens referat
og sendes ut til alle bruker-rådene.
Når det gjelder saken om gjengs husleie
og livs-oppholds-sats,
Så vil Steinar og Cecilie forsøker enda en gang
å dra på NAV og få gjort en avtale.
De drar til Sandvika på fredag morgen.
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SAKER
02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID
Vi har laget et forslag til saksliste og sendt til BBL.
De kommer litt senere den dagen.
Grunden har sendt oss en e-post
hvor de inviterer til treff i mai.
Datoen passer ikke for oss,
Så vi må finne en ny dato.

Vedtak:

De ber oss også om å kontakte ULF.
Det skal vi gjøre.

07/14

ÅRS-RAPPORTEN FOR 2014
Vi har begynt på rapporten for 2014.
Sett på hva vi har gjort utenom de faste møtene
og hvem som har vært på besøk.

Vedtak:

Fortsetter med rapporten på neste møte.
Fortsetter med kort beskrivelse av
hvilke saker vi har jobbet med.

08/14

BÆRUM-KONFERANSEN
Vi må fortsette å jobbe med hvor vi kan søke om penger.
Nina i Budstikka kom med forslag
om å søke penger hos organisasjonen MOT?
På sakslisten til neste SAR-møte
så utfordrer vi alle utviklingshemmede i Bærum
til si i fra hvis de kan tenke seg
å si noe om mobbing på konferansen.
Cecilie har en hendelse hun gjerne vil snakke.
Det samme har Steinar.
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10/14

KONFERANSE ”Mestring og motivasjon”
Vi så på videoen fra konferansen.
Cecilie synes konferansen var interessant.
Spesielt det med GPS,
slik at pårørende og ansatte slapp å bekymre seg så mye.
Cora syntes det var hyggelig å treffe mange kjente
og snakke sammen.
John-Harald syntes det var lite med pauser
og det tok lang tid før han fikk mat.
Programmet etter lunsj var ikke så bra som det før lunsj.
Konferansen var ikke spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede,
selv om brukere var invitert til å delta på konferansen.

Vedtak:

Vi blir gjerne med å planlegger slike konferanser i fremtiden,
for å ivareta utviklingshemmedes rettigheter og behov.

01/15

KS-UNDERSØKELSE
Bærum kommune skal i løpet av dette året
gjennomføre en bruker-undersøkelse
hvor utviklingshemmede og pårørende blir spurt om
hva de synes om kommunens tjenester.
Vi vil få mer informasjon senere.

Godkjenning av referat nummer 416
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

EVENTUELT
Ingen ting.
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Saksliste til møte i SAR tirsdag 24. februar 2015
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Viktig

Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere
og om dere har saker til eventuelt (se hjelpe-ark – se vedlegg).

Sak 1:

Runde rundt bordet (45 minutter) eget hjelpeark – se vedlegg
Fortelle om nye brukerråds-medlemmer og nye bruker-råd.
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter hver til å fortelle.

Sak 2:

Gjengs husleie (15 minutter) – fortsetter fra siste møte
De bruker-rådene som ennå ikke har tatt opp saken,
snakker om hva økt hus-leie betyr for din økonomi
– hva du har råd til?
Vi har invitert NAV til å komme
og snakke om livs-opphold-satsen v/Cecilie og Jorunn

Sak 3:

Brukerråds-arbeid hjemmesider (10 minutter)
Vise sidene og års-hjulet for 2015 - RGB forteller v/Tove

Sak 4:

Reise-byrå for og med utviklingshemmede (5 minutter)
Se på brosjyre for Aktiv Spania-ferie.

Sak 5.

Bærums-konferanse 2015 (30 minutter) – fortsetter fra siste møte
Er det noen som vil holde et innlegg på konferansen?
Snakke om egne erfaringer med mobbing?
Alle bruker-rådene tar opp dette spørsmålet på husmøtene.
Alle bruker-rådene og RGB v/John-Harald og Tove

Sak. 6

Forslag på saker til referanse-gruppen
v/Line

Eventuelt (10 minutter)
Bruker-råd på Aurora og Arba – hva skjer? Gry og Tove
Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik
Spørsmål fra Jernbaneveien om arbeids-tid v/Lars Ole
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Hjelpe-ark til SAR-møter august 2014

Runde rundt bordet liste
- rekkefølge
1. Brukerråd Gjettum / Skytterdalen / Levrestien
(mangler Bærums Verk)
2. Husmøte Jernbaneveien, nytt råd?
3. Husmøte Per Skreddersvei, nytt råd
4. Husmøte Belsetveien boliger, nytt råd
5. Brukerråd Emma Hjorth boliger
6. Brukerråd RUVE
(Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien)
7. Husmøte Åsbråtan 71, nytt råd?
8. Representanter Ruglandveien, husmøte?
9. BKA–rådet
10. Fredagsstyret
11. Rega-rådet
12. RGB

Forberedelse til runden
Ditt bruker-råd får inntil 5 minutter.
Bestem hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.
Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp?

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.
Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp og jobbe med?
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