Referat fra møte i RGB nr. 420
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Referat fra 24. mars 2015
Tilstede:
Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:

John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen,
Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio
Tove Kjevik
Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Emma Hjorthsvei
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Studenter Jorunn og Line.
3 personer fra Helsetilsynet.

Vedlegg:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Cecilie har hatt valg til brukerråd på husmøte.

Avis-utklipp og andre nyheter
Gro hadde med informasjon
om at det skal være fest-forestilling for Kai Zahl
22. april i Bærum kulturhus.

Beskjeder og informasjon
Morodal-festivalen skal være 13. juni.
Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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@

E-post
Epost fra Inclusion Europe
som skriver om automatisk lettlest-verktøy og tekst-til-tale.
May Kristin spør om vi har laget en ”oppskrift” på husmøter.
Det har vi ikke,
men vi påtar oss oppgaven i samarbeid med SAR.

Internett, hjemmeside og Facebook
På ULFs sider kan vi lese om
at utviklingshemmede i Danmark ikke får trygd
og at politikerne har tenkt å gjøre det vanskeligere
å få økonomisk støtte.
På NAKUs sider fant vi en artikkel
om selvbestemmelse og tvang og makt.
På NFUs sider står det at regjeringen foreslår at
ansvaret for varig tilrettelagt arbeid – VTA,
overføres fra stat til kommunen.
Vi ber BKA-rådet se nærmere på denne saken.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Det har vært valg til brukerådet i Gjettum, ............
I Skytterdalen/Gjettum har valgt Rita som representant
og Sigrun som vara-representant.
I Levrestien ble Gunnar valgt som representant
og Erik som vara-representant.
Referat fra siste BKA-rådsmøte, tas på neste møte.
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SAKER
02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID
Vi hadde et godt samarbeidsmøte med BBL.
Vi fordelte noen oppgaver.
Den ene av sakene var individuell plan.

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
Har ikke hørt noe mer fra Morten S.
om søknad til Helsedirektoratet.

Vedtak:

Budsjett tas opp på nest møte.
Steinar sjekker mulighet for støtte fra FFO.

01/15

KS-UNDERSØKELSE
Jorunn og Line har fått i oppdrag
å gjennomføre spørreundersøkelsen
på vegne av Bærum kommune.
De ønsker å be oss om å se på
det brevet som skal sendes ut
med informasjon om undersøkelsen.

Vedtak:

Tas på neste møte.

02/15

ARBEIDS-GRUPPE GJØVIK KOMMUNE

Vedtak:

Venter på mer informasjon fra Gjøvik kommune.
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03/15

NASJONALT TILSYN
Vi startet med å presentere oss.
Så presenterte gjestene seg.
Vigdis er sykepleier og har jobbet helsesøster
og har jobbet i Statens helsetilsyn siden februar i år.
Hege har jobbet siden mai i fjor og er utdannet vernepleier.
Hege M. har vært der i fem år og er utdannet jurist.
Hun har jobbet med tilsyn tidligere.
Så fikk vi høre hva Helsetilsynet holder på med.
Helsetilsynet fører tilsyn med NAV, kommunenes tjenester,
sykehusene og private tjenester.
Det er stort sett Fylkesmennene som fører tilsynene.
Føre tilsyn betyr
at Fylkesmennene reiser til en kommune
og undersøker om den kommunen gjør det de skal.
De kontrollerer om de følger lover og regler.
Fylkesmennene spør de som jobber i kommunen
og som har ansvaret,
men spør ikke så ofte de som mottar tjenestene.
Helsetilsynet spør også bruker-organisasjonene
før de har kontroll med tjenesten
Grunnen til at vi er her
er fordi alle Fylkesmennenes skal føre tilsyn med kommunenes
som gjelder helse- og omsorgstjenester.
Det betyr at de skal spørre noen kommuner
for å finne ut hvordan utviklingshemmede har det når det gjelder
kommunale tjenester.
Vi snakket om disse områdene: støtte-kontakt, tro- og livssyn,
tvang og makt, brukerstyrt personlig assistanse – BPA,
Verge, Individuell plan – IP, vedtak og selvbestemmelse (klage),
ferie, brukerråd i boliger og fritids-aktiviteter

Vedtak:

Saken er ferdig
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Godkjenning av referat nummer 420
Referatet ble godkjent.

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

EVENTUELT
Ikke noe til eventuelt.
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