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

 

Tirsdag 20. oktober 2009 
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 
 Skytterdalen ved Cecilie(Medlem):  
 27 november arrangerer de jule-bord sammen med  
 Gjettumveien på Thon Hotel. 
 Planlegger storby-ferie til sommeren, kanskje Aten? 
 Tatt opp vennskap, viktig å ha venner og å være venner. 
  

Jernbaneveien: Gro Anita og Merethe (medlemmer)  
  Anne Marie L. (Tilrettelegger) 

 Hadde møte i midten av september.  
Snakket om SPA dag, sjekket priser,  
det var dyrt, alle har ikke råd.  
 
Bruker-rådet planlegger seminar på Sunnvollen.  
Skal på Julebord på Thon fredag 4. desember.  
Bruker-rådet har planlagt et bruker-møte  
for å planlegge julen. 
Snakket om Stemme-høringen 
 
Per Skredes vei: Thomas(Medlem)  
Ingrid(tilrettelegger) 
Hadde møte 14 oktober 
Snakket om god oppførsel  
og hus-regler mellom beboerne,  
noen ønsker mer fred enn de får.  
Viktig å respektere hverandre. 
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Det er kommet i gang en jente-kveld hver 2. måned 
og det planlegges en gutte-kveld hver 2. måned 
 
Planlegger å arrangere nyttårs-aften feiring på huset.  
Kommer alle hjem til festen i år som i fjor? 
 
BKA-rådet: Trond, Jon Erling og Martin(Talsmenn)  
Rune (Tilrette-legger) 
De har snakket om utstillingen  
”Uhørte stemmer og glemte steder”.  

 Steinar intervjuet Harald, 
Harald jobber på Convis,  
 
Rune har laget en DVD (14 minutter) om utstillingen,  
DVD filmen kan lånes.  
Utstillingen er nå på teknisk museum i Oslo. 
 
Trond har overtatt plassen til Tone fra Convis i BKA-rådet 
Cecilie er vara-representant. 
 
De har snakket om taushets-plikt,  
de er i tvil om arbeids-takerne skal ha taushets-plikt eller ikke.  
Rådet skal ta det opp med Jack. 
 
Det hender at det kommer klage-saker eller anklager 
Kanskje bør det være taushets-plikt om anklager? 
Dumt å spre anklager. 
 
BKA-rådet tar opp temaet taushets-plikt på neste SAR-møte 
Temaet interesserte SAR-medlemmene 
 
Martin valgt til ny leder i BKA, Trond er nestleder. 
 
 
RGB: Tove, John Harald, Renate(NY), Jacop, Erik og Leif 
Kåre(medlemmer)  
Lars-Ove(til rette-legger) 
Vi holder på med Stemme-høring, 
EU-prosjektet ”bruker spør bruker” 
og ferie, se egne saker. 
 
 

  
Fredagsstyret: Anne(medlem)  
Har hatt et møte hvor de laget meny,  
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over hva som skal serveres i kafeen på fredagene. 
 
REGA-rådet: Anne (Medlem) 
Det skal være Bistro neste tirsdag. 
Man må bestille på forhånd. 

 
 
 
Sak 2: EU-prosjekt Nueva, ”Bruker spør bruker” 

 
Lars-Ove: Fortalte at Helene Holand (NFU) og Bærum kommune ’ 
søker om penger for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast. 
Det betyr at brukere får 2 års opplæring i å intervjue 

 At brukere etter utdanning, får arbeid som intervjuere, 
 At tjenestene blir evaluert av brukerne selv 
 At det arbeides med forbedringer  

ut fra hva brukerne mener er viktig. 
  

Lars-Ove og Helene jobber videre med søknaden  
på prosjekt-møte i Brussel neste uke.  

 Vi vet ikke om vi får penger. 
 Vi vet heller ikke hvem som får jobbe videre med dette. 
 

Leif Kåre fortalte om sine erfaringer fra piloten 
Det var veldig interessant og veldig slitsomt. 
Det handlet om selvbestemmelse. 
 
Brukerne kom klart fram med sine meninger. 
Leif Kåre tror brukerne er mer åpen  
i forhold til andre brukere 
enn de ville vært ovenfor  
en miljø-arbeider eller til rette-legger.  

 Miljø-arbeidere sitter ikke i samme stolen. 
 

Vi intervjuet 2 og 2 sammen 
En intervjuet og en viste bilder. 
Vi fikk veldig gode tilbake-meldinger. 
 
 
Cecilie: syntes det var Interessant og lærerikt.  
Brukerne hun intervjuet,  
syntes det var greie spørsmål de fikk.  
En dag jobbet hun til 21.30, men ble ikke kjempe sliten. 
Veldig morsomt og lærerikt.  
 
Observatørene var veldig fornøyde både med oss  
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og hvordan vi jobber med selvbestemmelse i Bærum.  
De syntes også at kvaliteten  
på tjenestene og boligene i Bærum var god. 

 
 

Sak 3: Ferie for alle  

  Har saken blitt snakket om i bruker-rådene? 
  Jernbane veien har snakket om dette. 
 
  Forslag til tiltak: 
  Bruker-rådene planlegger ferietur(er) og inviterer beboere  
  fra andre boliger til å melde seg på.  
  Lager en invitasjon som sendes ut  
  til de man ønsker å gi muligheten til. 
 
  På den måten får alle flere valg-muligheter.  
  Deretter må man møtes for detalj-planlegging.  
  SAR kan være en slik møte-plass. 
 
  Cecilie synte det var interessant,  
  hun tar forslaget op i sitt bruker-råd. 
   
  I Per Skredes vei er man opptatt av  
  å dra på ferie med egne familier. 
  Men man drar på dagsturer. 
 
 
 

Sak 4: Stemme-Høring 2009 

  John Harald og Leif Kåre fortalte om konferansen. 
  Steinar tar opp det med filming og reportasjer fra konferanse 
  med Tellus og med Lars Ole 
 
  Alle hadde fått invitasjonen tidligere 
  Merete spurte om det var mulig å melde seg på bare søndagen. 
  Hun ble rådet til å ringe Astrid og spørre. 
 
  Brosjyrer ble delt ut med oppfordring  
  om å reklamere for konferansen. 
 
 
  
Sak 5: Bruker-råd på alle tjeneste-steder 
  Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd  
  med å komme i gang? 
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  Sende brev til sam-lokaliserte boliger som ikke har bruker-råd,  
  RGB kan sende det ut. 
 

De som har bruker-råd kan sende E-post til boliger som ikke har  
og oppmuntre de til å ha brukerråd. 
 
Vangkroken: Jacop og Renate (Beboere) 
De jobber med å starte bruker-råd der! 
 
Bærums Verk: Leif Kåre (Medlem RGB) 
Vanskelig å få til bruker-råd,  
stort område med mange brukere. 
Leif Kåre har tatt opp temaet med tjenesten på Bærums Verk. 
 

 
  Erfarne bruker-råds-representanter  
  kan hjelpe uerfarne med å komme i gang. 
 

Hauger Park: Martin (Beboer) 
På Hauger Park har vi bruker-møter, 
som nå skal ledes av brukerne selv. 

 

Sak 6: Eventuelt 

Den nye vergemåls-loven 
Ble nevnt som mulig tema for SAR 

 
TV-kanalen Tellus på besøk?  
Det var interesse for å invitere dem. 
 
Tellus kan du se på nett-TV 
www.tellustv.no 
 

 
Vel møtt hilsen Erik Songstad / RGB 


