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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 10. mars 2015 
Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, 

Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio 
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen 

 Sted:   Løkkeåsveien 2  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Studenter Jorunn og Line.  
Vedlegg: 1/419  SAR-referat 24. februar 2015 

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Studentene har vært på et møte  
hvor det ble valgt representant til et av brukerrådene.   
Gunnar R ble valgt og Erik S ble vara.  
 
NFU lokallag har hatt årsmøte og John-Harald var tilstede. 
Han fortalte om den planlagte mobbe-konferansen. 
De støtter at vi skal ha konferanse.    
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Utklipp fra Bærums-avisen nr. 8 2015  
hvor det står om Bærums arbeidssenter  
og spesielt keramikken. 
   
 

 Beskjeder og informasjon 
Bruker-undersøkelsen blir nok ikke gjennomført  
før nærmere sommeren. 

  Jubileumskonsert for Dissimilis 22. april i Bærum kulturhus. 
Mer informasjon kommer senere. 

   

 

Nr.419  
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      Brev til gruppen 
Brev fra Gjøvik kommune  
med spørsmål om å bidra i en arbeidsgruppe. 

  Se ny sak 02/15. 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått referat fra siste BKA-råds møte.   
 
E-post fra Andreas i Grunden med spørsmål om når vi skal treffes til 
høsten. 
 

  Helsetilsynet lurer på når de skal komme neste tirsdag  
og om det er greit at de kommer 3 personer. 

 
Oversikt over tilrettelagt ferietilbud til sommeren  
har kommet fra Kai. 

 
E-post fra fylkeslaget i Oslo NFU som er interessert i  
vår planlagte konferanse om mobbing. 

 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi har nå 261 likes på Facebook,  
med andre ord plass til flere !!!!! 
 
På NAKUs sider fant vi en film om retten til trosfrihet. 
Vi så på første del av filmen  
hvor Bent Høie ble intervjuet av Steinar W. 
 

 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
Vi har sett på de to siste referatene fra BKA-rådet. 
De jobber med en oversikt over møteleders oppgaver. 
Vi har sendt de noe vi har laget tidligere. 
 
Vi har gått igjennom referatet og gjort det ferdig. 
Se vedlegg 1/419. 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://www.youtube.com/watch?v=2lVu871NXk0&feature=youtu.be
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SAKER    
 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID 

På fredag 6. mars møtte vi  
Astrid, Roy Arne og Anita Marie fra Brobygger-Ligaen  
 
VI gikk igjennom referatet fra møtet i april  
med gjestene fra Danmark og Sverige. 
 
I referatet står det om hvordan det er i de ulike landene  
når det gjelder fritid, ferie, jobb og hjem. 
 
Vi gikk igjennom det som sto om Norge  
og fordelte noen oppgaver  
der hvor beskrivelsene var for dårlige.  
 
 

Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL  
om mulige datoer for høstens treff  
i det Skandinaviske samarbeidet.  

  Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 
  
 
 

08/14 BÆRUM-KONFERANSEN  
  Vi tok opp forslaget om kjendis på SAR-møtet. 
  Vi må først få avklart penger og så lokale. 
  Det er et forslag å bruke Kino 1 i Sandvika. 
 
  Når dette er klart må oppgaver fordeles, 

bestemme forelesere og lage program. 
Mat og drikke må også planlegges. 

 
Vedtak: Vi tar opp forslaget om kjendis igjen på neste SAR-møte. 

Lars Ole sjekker hvor mye penger som ble brukt  
på siste konferanse til neste møte. 
 

 
 
 

01/15 KS-UNDERSØKELSE 

   
Vedtak: Tas opp på neste møte. 
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02/15 ARBEIDS-GRUPPE GJØVIK KOMMUNE 

Vi har fått et brev fra Gjøvik kommune  
Hvor de spør om vi vil være med i en arbeidsgruppe  
som skal jobbe for at utviklingshemmede på Gjøvik 
og Gjøvik kommune får brukerråd. 
Det er snakk om å dra til Gjøvik 3-5 ganger i løpet av 2015. 
 
Erik, Cora, Cecilie, Gro og John-Harald  
kan tenke seg å være med å bidra. 

   
  Vi snakket om en skulle være med hver gang  

og at de andre plassen byttes på. 
 
Vedtak: Lars Ole svarer Gjøvik kommune og avtaler veien videre. 
 
 
 

03/15 TILSYN OM TJENESTER 

  Tre personer fra Helsetilsynet ønsker å komme på besøk  
og høre om vi har noen innspill til lands-dekkende tilsyn. 
Det betyr at de skal spørre noen kommuner  
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder 
kommunale tjenester.  
 
Aktuelle temaer er: 
- støtte-kontakt 
- tro- og livssyn 
- tvang og makt 
- brukerstyrt personlig assistanse – BPA 
- verge 
- Individuell plan IP 

  - vedtak og selvbestemmelse 
  - ferie 
  - brukerråd i boliger 
  - fritids-aktiviteter 
 
Vedtak: Det er greit at de kommer 3 personer. 
  Vi ber de komme kl. 12.00 og bli til senest kl. 14.00 
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 Godkjenning av referat nummer 419 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Sendt ut sammen med dette referatet. 

 
 
 
EVENTUELT   
Ikke noe til eventuelt. 


