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SAR-Møtereferat 
SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid 
 

Tirsdag 9. mars 2010 
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
 
 Skytterdalen Ingen møtte:  
  

Jernbaneveien: Lise og Merete (medlemmer)  
Anne Marie L. (Tilrettelegger) 
Har ikke hatt brukerådsmøte enda i år,  
skal ha om 2 uker 
 
Vi hadde seminar for bruker-rådet før jul på Klekken. 
Kommunen betalte seminaret. 
 
Tema: Hva vil det si å ha et brukerråd.  
Brukerrepresentantene følte seg hørt og lyttet til. 
Anne Marie synes brukerråd er viktig. 

   
 
 

Per Skredes vei: Thomas(Medlem)  
Anne (tilrettelegger) 
Snakket om husregler 
Hvordan oppføre seg ved matbordet? 
Hvordan er man mot hverandre? 
 
Thomas trives, han er opptatt av ferie for alle 
Drømmer om felles-tur til utlandet. 
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BKA-rådet: Alf og Christian(Talsmenn)  
Marius (Tilrette-legger) 
Jobber videre med Hjemmesiden 
Steinar har holdt foredrag om hva som er livskvalitet for ham. 
Tatt opp på DVD, skal vises på nest møte. 
 
Ckristian og Alf er fornøyd med å jobbe i BKA-rådet 
Viktig å vise at utviklingshemmede kan  
Viktig også å tenke på de svakeste. 
 
Kurset ”Best for meg” 
Det var satt opp et bord med matvarer  
Deltagerne skulle lære å velge sundt. 
Vi var også ute,  
ute snakket vi om viktigheten av mosjon. 
Fred Børre Lundberg (OL-vinner) var med på kurset. 
Alf og Christian syntes kurset var veldig viktig og interessant. 
 
 
RGB: Tove, Renate(NY), Jacop, Erik, Anne Marie og Leif 
Kåre(medlemmer)  
Lars Ole og Lars-Ove(til rette-leggere) 
Vi jobber mye med brukerundersøkelse  
”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet” 
Se eget punkt. 
 
Vi har hatt besøk av Frøydis Lindseth 
Da snakket vi om utviklingshemmet og psykisk helse.  
 
Vi har også hatt besøk av Gørild Moljord,  
Hun ba om hjelp til å lage gode spørsmål  
til en intervju undersøkelse. 
 Hun skriver en hovedoppgave på universitetet. 
 

 
Fredagsstyret: Anne(medlem)  
Vært på Ole Ivars konsert 
Oppmøtet på fredagene varierer 
Anne trives godt, det er et fint miljø. 
 
REGA-rådet: Anne (Medlem) 
Hadde en stor opplevelse sist uke. 
Mer enn 100 deltok på karneval med levende musikk. 
Budstikka skrev om karnevalet og tok bilder. 
REGA-rådet er opptatt av å planlegge og gjennomføre  
fritids tilbud som Bistro, sokkefest med mer. 



 
                                                                                                                        

 Side - 3 

Sak 2: Utviklingshemmet spør utviklingshemmet 
RGB har bestemt at ”Bruker spør bruker” nå skal hete 
”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet. 
 
RGB har sagt ja til å lage spørsmålene  
til en brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten lettlest. 
Deltagerne i EU-prosjektet vil også bli spurt  
om å være med i prosjektgruppen. 
 
Vi ønsker å få betalt for jobben vi gjør. 
Pengene skal vi bruke til å reise på kongressen 
”Inclution Internasjonal” i Berlin 14. til19. juni. 
 
Påmeldings-fristen er 31. mars 
Alle kan melde seg på. 
Deltagelse, reise og opphold koster  
ca. kr. 6 000.- for hver deltager. 

 
 
Sak 3 Ferie for alle 
  Thomas synes det er viktig å dra på ferie sammen med venner. 
 
  På forrige møte 20. oktober ble det foreslått,  
  at man kunne invitere beboere fra andre boliger  
  til å delta på ferieturer. 
 
  Hvilken bolig blir den første til å invitere andre? 
  Vi kan søke om penger til ferieturer,  
  fra et fond eller fra kommunen. 
 
 
Sak 4: Bruker-råd på alle tjeneste-steder 
  Hvordan kunne RGB hjelpe tjenestestedene? 
  Ringe rundt til tjenestelederne og spørre dem  
  om de er interessert i å ha brukerråd  
  og om de er interessert i å delta på SAR-møtene. 
 
 
 
Sak 5: Forslag til temakveld.   

Vi fikk besøk av Lene Haugen 
Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester. 
Lene jobber mest med lover om rettigheter  
og om hjelp som kan gis med makt og tvang. 
Viktig at makt og tvang er siste utvei,  
alt annet må først være prøvd. 
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Rettighetene her står i  
sosialtjenesteloven og i pasientrettighetsloven. 

 
  Vi kan lage en liste med forslag til temaer  
  og sende ut til alle tjenestesteder. 
  De temaene som får flest stemmer  
  kan vi jobbe videre med. 
 

 

Sak 6: Eventuelt 

 
 


