
 

1 

 

            Vedlegg 1/356 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

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

Tirsdag 28. februar 2012 
Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Besøk:  Morten Svarverud var invitert,  
  men kunne dessverre ikke komme. 
  Vi inviterer han på neste møte. 
   
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Kort presentasjonsrunde av alle deltakerne 
  og særlig velkommen til Tina Moan,  
  hun er ny avdelings-leder i BKA. 
 

 Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
Per Skreddersvei – Thomas (medlem) og Ingrid (tilrettelegger) 
Belsetveien er nå klar til innflytting. 
Per Skredders vei og Belsetveien skal samarbeide. 
Beboerne kjenner hverandre fra før.  
De planlegger fellesaktiviteter.  
De starter med felles dagsturer til sommeren. 

 
 

Jernbaneveien – Anne Marie (medlem) og Katarina  
Øverkil (tilrettelegger).  
De planlegger felles-reiser / utflukter til Danmark. 
De har snakket om og ønsker en ny runde med ”Bruker-spør-bruker”  
og om innflytelse på egen hverdag. 
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Levrestien -  Gjettum. Tom (medlem) og Liv Kaurin  
(tilrettelegger) 
De har snakket litt om ulike saker  
Ferie er en sak det kan være aktuelle å snakke nærmere om. 
 
 
Skytterdalen – Cecilie (medlem) 
Forteller at de skal samarbeide med Gjøvik kommune. 
Brukere og ansatte fra Gjøvik har vært på besøk, 
de er veldig interessert i å starte brukerråd. 
 
 
Hauger Park – Martin (medlem) 
De har bestemt at på halvparten  
av de ukentlige beboer-møtene(Brukerråd) 
Må alle møte. 
På møtene planlegger de felles middager,  
og de planlegger helge aktiviteter. 
 
 

  Vangkroken – Jacob og Renate (medlemmer) 
  De snakker om sommer-ferien. 

 
 
BKA–rådet – v/ Martin (medlem) Lene, Tina og  
Rune (tilretteleggere) 
På siste BKA-rådsmøte  
var rådet på besøk hos Toyota på Rud. 
Trond (arbeidstaker i BKA) har begynt å jobbe der to dager i uka. 
Rådet fikk full omvisning i bil-butikken, 
verksted og vaske-hallen, som Trond har ansvaret for.  
Trond har ansvaret for vask og renhold av demo-bilene. 
 
Ellers har rådet sendt en mail til BKVO  
(Bærum kommunale opplæringssenter),  
for å få forslag til et bedre ord enn:  
Utviklingshemmet / funksjonshemmet / lærehemmet. 
Ingen av ordene er fullgode. De tenker videre… 
 
Rådet har mottatt to henvendelser  
(fra Idrettshøgskolen og LAFY (Landsrådet for yrkeshemmede). 
De ønsker innspill / foredrag til konferanser om:  
kosthold og ernæring, samt brukermedvirkning. 
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Rådet har også hatt besøket fra Gjøvik kommune,  
2 ansatte, 2 fra NFU og to brukere. 
De fikk se info-film om BKA,  
og fikk omvisning på Emma arbeids-senter. 
 
 
RGB v/ Cecilie (medlem) 
De hadde også besøk fra Gjøvik kommune – to tjeneste-ledere,  
to fra NFU, og to brukere. 
De ville høre om bruker-medvirkning / brukerråd. 
 
John-Harald orienterte om politikerstafetten  
som snart skal starte opp. 
Det kommer representanter fra samtlige partier. 
RGB ønsker at politikerne skal uttale seg om  
saker som omhandler utviklingshemmede  
og funksjonshemmede, og deres situasjon i Bærum. 
 
Første politiker-stafetten  var i 1996. 
Den arrangeres hvert 4. år  
Gjennom stafetten blir RGB og politikere litt kjent med hverandre. 
John-Harald hadde med seg en av de foregående  
Stafettpinnene som  ble sendt rundt.  
Politikerne skriver navnet sitt på pinnene når de har vært på besøk. 
 
Regarådet – ingen tilstede derfra. 
 
 

  Fredagsstyret – ingen tilstede derfra. 
 
 

Sak 2: ”Bruker-spør-bruker” v/ Lars-Ove: 
  Styringsgruppa for prosjektet har bestemt 

at det skal søkes støtte fra NAV  
til opprettelse av arbeidsplasser  
for intervjuere i BKA,  
 
Det er bevilget penger til prosjektleder fram til sommeren. 
På grunn av innsparinger i kommunen  
kan Lars-Ove dessverre ikke følge prosjektet videre. 
Lars-Ove og Hege Rysstad foreslår at ny Prosjekt-leder  
kommer fra BKA. 
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Sak 3:        Ferie og fritid v/ Tove. 
19 personer deltok på seminar 12. november 2011. 
De laget FUS, som er en gruppe (tenke-tank)  
 F = fakta / kunnskap 
 U = utviklingshemmede 
 S = samfunn 
Det skal planlegges et nytt FUS-seminar  
som skal jobbe videre med temaet ferie og fritid til høsten. 
 
Et forslag er Tyrkia-tur i 2013 etter modell fra ULF og Grunden. 
SAR synes Tyrkia høres ut som et spennende reise-mål. 
 

 
Sak 4 Brukerråd på alle tjeneste-stedene. 
  Morten Svarverud (seksjonssjef) skulle orientere 
  om dette på møtet i dag.  
    
  John-Harald etterlyser e-postadresser  
  til de forskjellige brukerrådene i kommunen. 
  BKA har opprettet egen e-postadresse og hjemmeside. 
  Kunne det lages en felles brukerråds adresse? 
 
 
Sak 5 FN-konvensjonen 

FN betyr Forente Nasjoner – land som har laget felles regler  
for landene om rettigheter for bl.a. barn og flyktninger. 
 
Nå er det også laget rettigheter og regler  
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Konvensjon betyr regler som landene som er med i FN  
har blitt enige om å følge. 
 
RGB, NFU og BroBygger-Ligaen skal samarbeide med  
våre svenske og danske venner (Grunden og ULF)  
om å lage felles informasjon om FN konvensjonen.  
 
Det skal samles inn informasjon om  
hvordan utviklingshemmede har det i Norge,  
Danmark og Sverige. 
Informasjonen skal legges ut på en hjemmeside. 

 

Sak 5: Eventuelt 
  Ingen saker 
 
Referent Rune H 


