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Fast bilde! 
 

 
 
Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 

 

Tirsdag 2. desember 2008 
Kl. 13.00 til 15.00 i Klekkeriet i kommunegården. 
 
Leif Kåre er møteleder og ønsket alle velkommen. 
 
Tilstede: 
 
RGB    Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, John-Harald Wangen, 
    Jacob Sverdrup, Anne-Marie Berg og Erik Songstad 
    Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 
BKA-rådet   Jon Erling Hagen og Alf Petter Torp 
    Tilrettelegger Lene Valaker og Rune Heien 
 
REGA-rådet  Ingen 
 
Fredags-styret  Ingen 
 
Brukerråd bolig  Per Skredders vei: Ingen 
     Tilrettelegger: Ingen 
      
    Jernbaneveien: Lise Gustavsen og Gro Anita Pedersen  
    Tilretteleggere Øyvind Larsen og Isabella Chowdhury 
 
 
    Gjettum: Ingen 
    Tilrettelegger: Ingen  
     
    Røverstien: Tjenesteleder: Ingen  
 
    Levrebakken, Hauger Park: Ikke tilstede, men har brukerråd 
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Besøk   Ingen besøk 
 
Mens vi ventet på at flere skulle komme, 
Så vi på opptak fra NFUs konferanse ”Arbeid for alle, eller bare for noen?”  
som Rune Heien har laget. 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
 
RGB   Jacob forteller at vi jobbe med Stemme-Høring. 
   Den er utsatt til høsten 2009. 
   Vi trenger penger til konferansen. 
 
   Vi får e-post og brev som vi må svare på. 
 
   Vi er ferdige med politiker-stafetten,  
   men mangler besøk fra SV. 
    
   Vi følger med på hjemme-sidene  
   til andre grupper og organisasjoner. 
 
   Vi har også foredrag på Høgskolen i Akershus. 
   Vi har vært både i Lillestrøm og på Fornebu. 
 
 
 
BKA-rådet  Vi jobber med arbeids-miljøet.   
   Hvordan skal vi forholde oss til tyveri. 
   Noen ganger glemmer noen seg  
   og tar med ting som ikke er deres. 
   BKA har fått flere nye og unge 
   arbeidstakere. De trenger å lære 
   om reglene som gjelder på jobben. 
   Tøys og tull kan fort bli farlig blant 
   maskiner og verktøy.  
 
   Det er viktig at arbeids-lederne hører på arbeids-takerrne. 
   Det har blitt mye bedre. 
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REGA-rådet   
 
Fredags-styret   
 
 
 
 
Brukerråd i boliger    
 
  
    
Jernbaneveien   Vi har snakket om hva et bruker-råd er. 
      
     Det skal være valg 19. januar 2009  
     på nye medlemmer til bruker-rådet. 
     
     Vi får besøk av en politiker. 
 
 
Gjettum     
Per Skredders vei 
Røverstien       
Foreldre-råd     
Barne-bolig   
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Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen? 

  Informasjon om hvordan det går med meldingen. 
 
  Kommune-styret har godkjent omsorgs-meldingen. 
  Politikerne er veldig fornøyde med meldingen 
 
 
  Meldingen ble litt forsinket,  
  fordi det var behov for nøye å gå igjennom  innspillene. 
 
  Meldingen er på vei fra trykkeriet. 
 
  Tove lurte på om meldingen er lett-lest.   
  Gøran fortalte at i begynnelsen av meldingen  
  er det et sammen-drag som er lett å lese. 
 
  Gøran fortalte om en helse-melding som skal skrives. 
  Politikerne ønsker at brukerne  
  skal få komme med sine tanker og meninger. 
 
  Leif Kåre syntes det var en fin måte gjøre det på.   
  Det var mange fine samtaler. 
 
  John-Harald lurer på om helse-meldingen går fra vugge til krav. 
 
  Gøran svarte at den tar for sg alles behov,  
  også for mindre grupper i samfunnet. 
 
 
 
 
   

Sak 3: Ferie for alle  

   
   
  Vi utfordrer de andre bruker-rådene som ikke er tilstede  
  til å komme med innspill til denne saken. 
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Sak 5: Eventuelt 

 
 
  Neste møte er tirsdag 31. mars 2009. 
 
  Helse-meldingen blir en sak på neste møte.  
 
 
 
 
 
           Ref: Lars Ole 
     
 
 
 
 
 


