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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.55
 

 

 

Referat fra 4. september 1996 

 

 Tilstede:  Per Guldbrandsen, Tove Kjevik, Harald Kjeldsberg,  
    Anne Balstad og Renne Hubertus  
 Møteleder:  Per 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl.14.00 til kl. 17.00 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 54. 

  Referatet ble godkjent med noen kommentarer. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen møter i sommer. 
    
 

  Avis-utklipp 

  Ingen hadde med avis-utklipp. 
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Forslag fra Tove om å se på tilgjengeligheten på  
  den nye Bekkestua buss-terminal. 
  Vi tar en befaring torsdag 26. september. 
  Vi møtes på Mac Donalds på Bekkestua kl. 16.30. 
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  Brev til gruppen 

  Brev fra Bodil Riisberg, se sak 12/95. 
 
  Vi har fått kopi av et brev til FFO Bærum  
  om invitasjon til samarbeidsmøte om  
  handlingsplanen for perioden 1997-2000 
  fra kommunal-avdelingen for helse- og sosiale tjenester.   
  Lars Ole tar kontakt med HESO 
  for å finne ut mer om saken. 
  
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt.  
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av? 

  Renne forteller at folk er opptatt av det de holder på med 
  på fritiden, som f.eks. Dissimillis, ViVil osv. 
  Anne skal snakke med noen til neste møte.   

 
SAKER 

 

 08/95 TILSYNS-UTVALG 

   Lars Ole har snakket med kommunal-direktøren i HESO  
   og gitt beskjed om at RBG ønsker å være med på å lage   
  informasjons-materiell om tilsyns-utvalget. 
   Lars Ole har snakket med den saksbehandleren som skal  
   forberede saken for kommunestyret. 
 

 Vedtak: Vi avventer behandling i kommune-styret 
   om opprettelse av tilsyns-utvalg. 
 
 

 04/95 FRI FRA ARBEID 

   Anne er den eneste i gruppen  
   som ikke får permisjon med lønn  
   for møtevirksomhet i RGB. 
     

 Vedtak: Anne sjekker om det finnes en tillits-valgt på jobben og 
   om hun er organsiert i en fagforening..    
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 07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET  
   Det nye ride-senteret omhandles  
   i referat fra møte i formannskapet 21. august. 
   Se vedlegg nr. 1/55. 
 

 Vedtak: Harald skal snakke med Ellen Johansen  
   fra Emma Hjorths Venner. 
   Harald ringer Ellen Johansen og  
   snakker med henne om referatet  
   og om det er noe RGB bør gjøre med saken. 
   Utsettes. 
 
 
 

 12/95 TILGJENGELIGHET  

   FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 

   Brev fra Bodil Riisberg (se vedlegg 2/55). 
   Claus Andersen og Bodil Riisberg  
   skal på et møte med SINTEF.  
      
   Claus Andersen ønsker å bruke RGB som referansegruppe  
   hvis det blir noe av prosjektet.         
    

 Vedtak: Lars Ole tar kontakt med Bodil Riisberg 
   og hører hvordan det går med saken. 
 
 
 

 06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN 

 

 Vedtak: Se på video fra seminaret  
   er utsatt til neste møte. 
 
 
 

 EVENTUELT  

 Rådgivningsgruppen i Asker planlegger en konferanse i uke 43. 
 De har tidligere spurt om vi kan hjelpe til. 
 Lars Ole tar kontakt med Askergruppen om konferansen. 
  


