Vedlegg 1/402

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

Tirsdag 6. mai 2014
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Jacob
Referent: Lars Ole
Vedlegg: Års-hjul for SAR 2014
Besøk:
Ingen
Tilstede: 15 brukere (B), 5 tilretteleggere (T) og 1 bruker-tilrettelegger (BT)
3 personer er her i dag for første gang.
Alexsander fra Åsbråtan 71,
Georg (tilrettelegger) fra Ruglandveien
Lars (tilrettelegger) fra BKA-rådet.
Diverse: Intet spesielt
Neste møte er tirsdag 23. september, kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

1

Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?

Gjettum / Skytterdalen / Levrestien
Cecilie (B) har snakket om gjengs husleie
og at det har blitt veldig dyrt.
Har ikke fått gjennomgått dagens saksliste i brukerrådet.
Jernbaneveien – (medlem) og (tilrettelegger)
Anne L og Gro-Anita (B).
Har snakket om aktiviteter i sommer-ferien.
Snakket om hvem som har sluttet.
Har ikke fått gjennomgått dagens saksliste i brukerrådet.
Per Skreddersvei – (medlem) og (tilrettelegger)
Ingen fra Per Skreddersvei.
VI har ikke fått noen beskjed.

Husmøte Belsetveien boliger
Marie (B) tror ikke det har vært noe møte siden sist.

Emma Hjorth boliger
Gro (B) og Alex (T).
Har snakket om ferie-reiser.
Har hatt pizza-kveld for alle som bor på området.
Vi tar vare på hverandre og passer på at ingen blir mobbet.

RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien)
Jacob (B) forteller om aktivitets-dag med grilling og leker.
Den skal være i morgen.
Har snakket om brann-øvelse.
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Husmøte Åsbråtan 71
Truls og Alexsander (B), Pernille (T)
De har snakket om at de synes at husleien har blitt høy.
Kommunen sier at husleien skal bli enda dyrere.
Truls synes at det er for dyrt.
De har også snakket om ferie
og behov for å ta med ledsager på ferie-turer.
Ønsker å beholde bilen vi har sier Truls.

Ruglandveien
Sissel (B) og Georg (T).
Har ikke hatt noen husmøte siden sist.
Har snakket om bil-saken.

BKA–rådet
Mads og Marie (B), Lars (T).
154 LAFY konferanse i Fredriksstad for arbeids-ledere.
VI venter til høstens konferanse
hvor arbeids-tagerne også er velkomne.
Har snakket om omgjøringer på Emma arbeids-senter.
Arbeidstakerne ønsker også blomst når de har bursdag,
på samme måte som for arbeids-lederne.
Det ble bestemt at dette gjelder fra 1. mai.
Har snakket om det å ha en kjæreste på jobben.
Det kan bli krangling, sjalusi og bråk.
Derfor venter man med kjæresteting til etter jobb.

Fredagsstyret
Anne (B) har hatt møte for et par uker siden.
Snakket om arbeids-oppgavene på KLUBBEN.
Anne er sjefen for musikken og i kantinen.

Rega-rådet
Ingen tilstede – ingen beskjed.
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RGB
Medlemmer John-Harald, Erik, Cecilie, Tove og Cora,
Lars Ole (T) og Steinar (BT)
Vi planlegger en samling i kommunegården i 3. juni.
Det blir noen taler og en liten utstilling
hvor vi forteller hva vi har holdt på med de siste 20 årene.
Vi utfordrer gjestene til å fortelle hvorfor RGB er viktig.
Vi tar opp en ny FN-konvensjon artikkel på hvert møte.
Vi har hatt seminar med
ULF fra Danmark og Grunden fra Sverige.
Det er to foreninger for bare utviklingshemmede.
ULF har 4000 og RiksGruden har 1000 medlemmer.
På seminaret tok vi opp hvordan det er i våre land
i forhold til bolig, arbeid fritid og ferie.

Sak 2

Gjengs-husleie
RGB har hatt besøk av to fra bolig-kontoret i kommune.
De jobber begge to med gjengs-husleie,
som også kan kalles normal hus-leie.
Livs-stils-norm som også kalles livs-opphold-sats.
Det betyr hva man skal ha igjen etter at husleie, strøm
og innbo-forsikring er betalt.
Det er mulig å få et tillegg for strøm på kr. 500.Dette tallet blir da kr. 5.600.eller kr. 6.100.- med strøm-dekning.
Mat, klær, tv-lisens, avis, hvitvarer, telefon, medisiner, brunvarer,
møbler, transport, ferie, gaver….m.m.
Alt dette skal dekkes av livs-opphold-sats.
Vi tok en avstemming
for å finne ut hva SAR mener om husleie-økningen.
8 av 9 synes husleien er for høy.

Vedtak:

Alle brukerrådene tar opp igjen saken
og snakker om hvordan den økte husleien
påvirker de pengene vi har å bruke.
Vi inviterer NAV til å komme
og snakke om livs-opphold-satsen på neste SAR-møte 23. september.
RGB gir en tilbake-melding til bolig-kontoret i løpet av mai.
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Sak 3: Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside
Vedtak:

Vi kommer ikke på nettet denne gangen – utsatt til neste møte.

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede
ULF har et eget reisebyrå som heter ULF-ferie.
De reiser på ferie-turer uten miljø-personalet,
men med frivillige.
Prisen ligger rundt kr. 9.000.De har i 2014 turer til Tyrkia, Afrika, Spania. England,
Frankrike og Danmark.
Grunden i Sverige har ikke hatt turer det siste året.
Svenske utviklingshemmede kommer seg ikke på ferie-turer.
Vedtak:

Vi må finne mer ut av hvordan dansken har fått det til.
Vi ønsker også reise-byrå i Norge.

Sak 5: Bærums-konferanse 2014
Vi stemte over temaene og 11 av 13 ville ha mobbing som tema.
Vedtak:

RGB fortsetter å jobbe med ¨å prøve å få til
en konferanse til høsten.
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Eventuelt
Sissel lurer på hvorfor trygden er så lav?
Synes ikke at det er riktig at politikerne tjener så mye.

Betaling med nettbanker
På spørsmålet om betaling av deltager-avgifter og kontingenter i Vivil.
Cecilie og Steinar har tatt opp saken
og fått vite at de som synes det er vanskelig med nettbank eller giro,
kan betale kontant på stedet.
Men de ønsker helst at folk betaler med nettbank eller giro.

Brukerråd på Aurora (Utsettes til neste møte)
Gry har tatt opp spørsmålet om brukerråd på møte på Aurora.
Hun opplevde at de andre ikke helt forsto hva det handlet om.
Vedtak:

Gry sender en epost til BKA
og spør om hjelp til å informere om brukerrådsarbeid på arbeid

Møteplan for SAR for 2014 i Løkkeåsveien
Møte 1-14
Tirsdag 25. februar
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2-14
Tirsdag 6. mai
kl. 12.30 til kl. 15.00
Sommer-avslutning, tirsdag 17. juni på Emma kafe kl. 13.00 til kl. 14.30
Møte 3-14
Tirsdag 23. september
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4-14
Tirsdag 18. november
kl. 12.30 til kl. 15.00
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Vedlegg til SAR-referat 6. mai 2014
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