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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmete

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

      Nr.71
 

 

Referat fra 13. mai 1997 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus,  
    Anne Balstad og Tove Kjevik.  
 Møteleder:  Renne Hubertus 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Hilde Torp fra Rød Valgallianse 

 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 70. 

  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter 

  Gjennomgått referat fra tre møter i  
  Kommunalt Råd for funksjonshemmede 
 
  Sak 09/97 fra møte 13.02.97 

  om tilgjengelighet ved høstens valg. 
  Rådet oppfordrer samtlige partier  
  til å lage en lett-lest utgave av parti-programmet. 
 
  Sak 26/97 fra møte 29.04.97  

  om bygging av boliger for utviklingshemmete. 
  Dette er Toves ansvars-område 
  og hun ønsker et eksemplar av rapporten. 
 
  Komite for arbeid og fritid vedtok på møte 8.4.97 
  i sak 15/97 å anbefale at administrasjonen  
  innfører ledsager-bevis for funksjonshemmede (se RGB sak 04/97).   
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   Avis-utklipp 

  Tove hadde med flere avis-utklipp. 
  - problemer med ungdommer på Sandvika stasjon.  
  Ingen spesielle saker som vi skal gjøre noe med.   
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Ingen beskjeder.      
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev.  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Medlemmene i RGB har spurt venner  
  og de skal stemme ved årets stortings-valg. 
  De Renne har snakket med,  
  vet ikke om de skal stemme. 
  De Per har spurt, sier at det har han ikke noe med. 
  Anne og Tove skal spørre noen til neste gang.      
   
   
 
 

SAKER 

 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Renne syntes det er fint å kunne hjelpe Harald. 
   Får lære litt om hvordan det er å drive en cafe.   
   Renne vurderer å hjelpe Harald også til høsten. 
     

 Vedtak: Harald sier sin mening om møtene i arbeids-gruppen  
   på neste møte. 
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 08/95 RIDE-SENTERET 

   Medlemmene syntes det er vanskelig  
   å ta stilling til regulerings-planen.  
   Medlemmene i gruppen har liten erfaring  
   i denne slike saker.    
 
   Renne er usikker på hvor stort behovet er  
   for fysio-ridning i kommunen.  
      
   Det er viktig at utviklingshemmede har uttale-rett 
   og blir hørt i saker som gjelder dem selv.   
 
   Gruppen setter pris på være hørings-instans. 
 

 Vedtak: Lars Ole sender en uttalels fra RGB til  
   plan-seksjonen i Avdeling for levekår. 
 
 
 

 03/97 MILJØ-VENNLIG HUS-HOLDNING 

 

 Vedtak: Utsettes. 
 
 
 

 05/97 STORTINGS-VALGET 1997 

   Lars Ole har snakket med Jorunn Haugnes  
   som jobber med forberedelse til valget. 
 
   Hun har lovet oss å sende svar på brevet  
   etter at de har hatt et møte i juni. 
 
   De vil også ta opp fra forslaget Ragnhild Pherson  
   om at andre kommuner i Norge 
   bør få vite om RGB forslag  
   til å øke tilgjengeligheten (se sak 05/95).  
 

 Vedtak: Avventer saken svar fra Bærum kommune.  
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 EVENTUELT:  

 
 Hilde Torp fra RV ordner slik at vi kan få referat  
 fra møtene i likestillings-rådet i Bærum kommune 
 hvor hun er medlem.  
 
 

 Rådgivningsgruppe i Oslo 
 Per har pratet med Ivar Kjeldsberg i Oslo.  
 Han skal også hilse til alle.  
 Per inviterer Ivar til å komme på neste møte.  
 
 

 Politiker-stafetten 
 Det var hyggelig å ha Hilde Torp fra RV på besøk. 
 Vi har nå hatt alle partier i Bærum på besøk. 
 
 

 Sandvika stasjon 
 Den ene skjermen på stasjonen er ødelagt. 
 
 
 


