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

 

Tirsdag 8. april 2008 
Kl. 13.00 til 15.00 på Emma gjestehus. 
 
Tilstede: 
 
RGB    Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, John-Harald Wangen, 
    og Erik Songstad 
    Tilrettelegger Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 
BKA-rådet   Tone Irene Kroken 
    Tilrettelegger Lene Valaker 
 
REGA-rådet   Anne Dorin Johansen og Hans Bjørn Johnsen  
    Tilrettelegger Ellen Ulvedal 
 
Fredags-styret  Anne Balstad 
    Tilrettelegger Thorun Ottestad (fravær) 
 
 
Brukerråd boliger  Trond Lauten Per Skredders vei 
    Tilrettelegger Ingrid Kirkelund og Anne Hamberg 
 
    Jernbaneveien ikke tilstede 
    Gjettum ikke tilstede. 
    Levrebakken ikke tilstede. 
      
Besøk   Olav Storli fra Pensjonistpartiet  
    og Gøran Svedsæther fra avdeling Tjenesteutvikling i Bærum kommune.   
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SAKSLISTE 
 
Sak 1:  Runde rundt bordet.  
  Hva jobber de ulike brukerrådene med. 
 
 
Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen? 
  Informasjon om arbeidet så langt. 
  Hva tenker medlemmene om dette? 
 
 
Sak 3: Regional konferanse om selvbestemmelse i Ski  
  16. og 17. april 2008 
  Hvordan blir det med transporten? 
 
 
Sak 4: Samarbeide mellom alle brukerrådene. 

•  Hvordan informere hverandre? 

•  Hvordan kan vi møtes?  
 Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene? 

Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres  
sammen med tilretteleggere til felles møte? 
 
 

Sak 5: Eventuelt 
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Sak 1: Runde rundt bordet:  
 
  Hva holder de ulike brukerrådene på med? 
 
 
 
REGA-rådet Eldre-bistro 16. april og vanlig bistro 22. april. 
      
 
 
Fredag-styret Ikke noe spesielt. 
 
 
 
BKA-rådet  Begynt å jobbe med arbeids-reglement.   
   Hvordan skal man få folk til å følge reglene. 
   Lager arbeids-avtaler for alle som jobber i BKA. 
 
 
 
RGB   Fortsetter arbeidet med Stemme-høring. 
   På stemme-høringen skal vi snakke om livet og erfaringene, 
   uten at andre enn utviklingshemmede er tilstede.  
   Høringen lages i samarbeid med Asker-gruppen og BBL.  
   Retter opp brosjyren om RGB. 
 
 
 
Brukerråd  
I boliger   
   Per Skredders vei    
   Skal ha første møte i morgen - hurra. 
 
   
 
 
 

______________________________________________ 
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Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen? 
  Informasjon om arbeidet så langt. 
  Hva tenker medlemmene om dette? 
 
 

Gøran Svedsæther fortalte om arbeidet med omsorgs-meldingen. 
 Han skriver meldingen for politikerne, 

sammen med Bjørn Røed. 
  

Meldingen skal være ferdig før sommeren, 
slik at planer kan komme med i neste handlings-program. 
 
Politikerne skal denne gangen være med på å lage meldingen. 
De har sagt hva de mener om noen problemstillinger i meldingen. 
 
Brukerne skal også få sagt det de mener. 
Det er satt ned en bruker-gruppe som også skal være med å bidra. 
 
Det skal også være en hørings-runde.    
Kommentarene fra runden  
blir lagt til saken før den skal vedtas i kommune-styret.  
Det er ikke bestemt når høringen skal være. 
 
Det blir laget en workshop  
hvor de som skal skrive meldingen  
får innspill fra ulike brukergrupper og fagpersoner. 
 
Leif Kåre mener at det er viktig at meldingen blir skrevet  
på en måte som brukerne forstår.   
Hvis man ikke forstår hva som er skrevet,  
kan man heller ikke si hva man mener. 

 
Meldingen skal sannsynligvis behandles i BIOM i midten av mai  
og i kommunestyret  21. juni. 

 
 

 
 

______________________________________________ 
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Sak 3: Regional konferanse om selvbestemmelse i Ski  
  16. og 17. april 2008 
  Hvordan blir det med transporten? 

 
  Tog fra Sandvika 08.28 som er fremme 09.10. 
 
  Hvis man ikke når det toget, 
  går det et tog 10 minutter senere, slik at man når konferansen. 
  Det går også et tog kl. 09.28,  
  men da kommer man litt for sent. 
 
  Lars Ole har mobilnummer 90 10 03 90. 
 
 
 
 

Sak 4: Samarbeide mellom alle brukerrådene. 
•  Hvordan informere hverandre? 

•  Hvordan kan vi møtes?  

•  Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene? 

•  Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres  
  sammen med tilretteleggere til felles møte? 

 
 
  RGB sender sine referater til alle registrerte brukerråd. 
  RGB sørger for et fast punkt som heter referat fra andre brukerråd. 
   
  REGA-rådet Anne Dorin skal be om at referatene fra REGA-rådet  
  blir sendt til RGB. 
 
  Vi snakket om hvor mange ganger SAR skal møtes i året. 
  Det er nesten enstemmig i at 4 ganger i året er fint å møtes. 
   
  På spørsmålet om hvor mange som kan stille fra hvert brukerråd 
  Var det stort flertall for at 1-3 personer kan stille fra hvert brukerråd.   
  RGB stiller med hele gruppen på grunn av ansvaret for å innkalle  
  og samle deltakerne i SAR. 
 
   

Neste møte blir et sted i Sandvika,  
forslag Løkkeåsveien 2 eller kommunegården. 
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Sak 5: Eventuelt 
 
 

Hele SAR inviteres til RGBs sommer-avslutning  
tirsdag 17. juni fra kl. 12.00 til 15.00 på Emma kafe. 
 
Invitasjon kommer senere. 
 
 
 
Neste møte i SAR blir til høsten. 

 
 
Har dere noen saker dere ønsker å ta opp? 
 
Send en e-post til RGB. 
post@radgivningsgruppen.no 
 
 
 
 
Referent: Lars Ole Bolneset / tilrettelegger for RGB 

mailto:post@radgivningsgruppen.no

