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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 

Referat fra 27. august 2013 
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

Cora Maria Galucio, Erik Songstad, 
Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup 

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Nicholas Andrè Sørlie 
Vedlegg:  1/384 Saksliste til SAR-møtet 2. september 

 
 

Nicholas er 25 år og bor i Bærum. 
Født på Lørenskog og har bod 2 år i Italia. 
Leier en leilighet fra kommunen på Hauger park 
Jobber for tiden på Løxa med montering,  
men har søkt to nye jobber. 
På fritiden driver med hester, 
spiller fotball i Vivil 
og er politisk aktiv.   

 
 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Høstens første møte i FUS-teamet var i går. 
 
  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen har med avis-utklipp denne gangen. 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.384 
 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 384 

 Side - 2 

 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Stortings-valget er 9. september. 
Bærum arbeidsenter skal ha festmiddag  
og feire 25 års jubileum på onsdag 4. september. 
På søndag 1. september er det markeds-dag på Wøyen gård 
fra kl. 11.00 til kl. 15.00. 
 

   
 

  Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
Sjekket e-posten.   
Ingen vi må svare på nå. 

 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

NFU har lagt ut de politiske partienes svar  
på spørsmål som vi er opptatt av. 
Mange har skrevet på Facebook-siden til NFU  
at det er lett forståelig spørsmål og svar.  
Bra jobba med andre ord. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.nfunorge.org/no/Dette-gjor-vi/Kurs-og-opplysning-for-mennesker-med-utviklingshemning/Stortingsvalg/Dette-mener-partiene-/
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SAKER    
 

05/10 FN-KONVENSJONEN  

 
Artikkel 22  
Respekt for privatlivet  
 
Alle har rett til privatliv.  
Privatliv er det vi har hjemme der vi bor.  
 
Det betyr at ingen har rett til å blande seg  
i det andre gjør hjemme.  
Ingen må lese andres brev  
eller rote i andres saker uten lov.  
 
Hvis noen i familien slår  
eller foreldrene ikke kan ta seg av barna,  
må myndighetene gjøre noe.  
 
Norge skal sørge for at personlig opplysninger  
bare blir kjent av dem som trenger dem.  
Det kan for eksempel være opplysninger  
om helse eller person-nummer. 

 
Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 23 på neste møte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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06/12 FUS-KONFERANSE 2013 

Vi har fått skriftlig bekreftelse fra Morten Svarverud  
om at han kommer og holder foredrag på vår konferanse. 
Det er vi veldig glade for. 
 
Cecilie og Astrid er i gang med å planlegge  
selve åpningen av konferansen. 
 
Utgiftene til servering på konferansen 
tar vi fra vårt budsjett: 
BBL dekker husleien fra sitt budsjett. 
Vi regner med at det kommer 30 til 40 deltakere. 
Vi håper at det kommer tre personer, 
2 brukere og 1 tjenesteleder/ansatt  
fra hvert av de 8 tjenestested. 
Utgiftene blir et sted mellom kr. 4000 og kr. 6000.-   
 
Lars Ole har fått i oppdrag  
å ta kontakt med tjeneste-lederne  
og fortelle de om konferansen. 
Vi vil utfordre brukerrådene og husmøtene  
til å fortelle om seg selv, hvordan de startet  
og hvilke saker de jobber med. 
 
Vi har fått i oppdrag å forberede innlegg og spørsmål  
til siste del av programmet – temadel 5. 
Temaet er veien videre. 
 
Vi ble enige om at menyen skulle være 
Lammelår, ovnsbakte grønnsaker  
og fløtegratinerte poteter. 
Is-bombe til dessert.  
 

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet  
16. september hos Cecilie. 

 
 
 
 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012 

Alle har fått en kopi av årsrapporten for 2012. 
   
Vedtak:  Lars Ole legger rapporten på hjemmesiden. 
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01/13 RGB FYLLER 20 ÅR 
 
Kommune-gården 
Vi tenker oss en feiring i kommune-gården med politikere, 
administrasjon og kommunale samarbeidspartnere  
en tirsdag i november. 
 
Vi ønsker også å invitere andre samarbeidspartnere  
som SOR og NAKU, samt presse. 
 
Vinkel-gården 
Festen i Vinkel-gården blir fredag 27. september.  
Vi lager koldtbord med kjøtt, fisk og dessert. 
Vi lager noe selv og kjøper noe ferdig. 
Vi lager en velkomsdrikk. 
Festen starter kl. 19.00 og er ferdig kl. 01.03. 
 
Alle gjestene får i oppgave  
å si noe om hvorfor RGB var/er viktig for de. 
Vi filmer svarene og lager en video. 
 
På kvelden blir det musikk og karoke. 
 
Følgende personer skal inviteres: 

  Willy Berntsen, Tone Irene Kroken, Bente Nygaard,  
Anne Mine Bakke, Martin Sletten Eriksen, Jon Erling Hagen, 
Renate Rød, Marianne Aasen, Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde, 
Anne Balstad, Renne Hubertus, Jostein B Johnsen,  
Rita Engen, Hanne Borten 
Anja Bjorøy, Lars-Ove Nordnes, Rune Heien,  
og Lene Valaker 

  Hvis alle kommer, blir det ca. 30 personer. 
 
Vedtak:  Vi sender ut invitasjonen så fort som mulig. 
 
 
 
 

01/13 SAR-møte 
Vi har laget saksliste til SAR-møtet 24. september. 

 
Vedtak: Sendes ut til alle brukerrådene 
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 Godkjenning av referat nummer 384 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
 
Ny sak – Omsorgsmeldingen 2013 – 2023 
Vi er hørings-instans på denne saken. 
Tas opp på neste møte. 
Det blir dessverre ikke tid til tema-kveld, 
fordi fristen for høringen 15. september. 
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Saksliste til møte i SAR       
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 
 

      Tirsdag 24. september 2013 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, 
 og gjerne en tilrettelegger hvis mulig. 
 

Viktig - Meld fra til Lars Ole på 90 10 03 90  
             om hvem som kommer fra dere  

              og om dere har saker til eventuelt. 
 
Sak 1:  Runde rundt bordet (45 minutter) 
  Presentere nye brukerråds-medlemmer og ny brukerråd. 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 5 min. på hver. 
  Alle rådene forteller kort om hva de holder på med.  
 
  Pause (10 minutter) 
 
Sak 2: FUS-konferanse 26. oktober – Brukerråd i boliger (30 minutter) 
  Fortelle om planleggingen av konferansen – Cecilie. 

Alle brukerrådene kommer med et forslag til en fakta-sak  
  som handler om utviklingshemmede i samfunnet. 
 
Sak 3: Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside (10 minutter) 
  Vise referater og årshjul  - Jacob 
 
Sak 4. Reise-byrå for og med utviklingshemmede (10 minutter) 
  Hva gjør vi med denne saken ? 
 
Sak 5. Omsorgsmeldingen (10 minutter) 
  Informasjon om meldingen – John-Harald 
 
Sak 6: Eventuelt (10 minutter) 

Informasjon om Høringen til Stortinget om levekår  
og tilbud til mennesker med utviklingshemning - Steinar 

  Empo TV  se på deres siste sending hvis tid. 
 

Vedlegg 1/384 


