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            Vedlegg 1/431 
 
 
 

               
 
 
 

       

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

 
Tirsdag 22. september 2015 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Tove 
Referent: Lars Ole 
Vedlegg: mandat for brukerråd v. 1.2 
Besøk:  Ingen 
Tilstede: 10 brukere (B), 4 tilretteleggere (T) 

Er her for første gang: Tilrettelegger Sissel Bø fra Jernbaneveien 
Diverse: Intet spesielt 
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Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 

 
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk –  0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – beskjed er gitt. 
 

 
2. Jernbaneveien – Anne og Gro Anita (B)  Sissel (T) 
Skal ikke ha husmøte før 12. oktober i Jernbaneveien. 
 
 
3. Per Skreddersvei - Beate (B) og Gro Lunderby (T) 
Har hatt husmøte, men ennå ikke brukerråd. 
Har snakket om mobbing. 
Har snakket om at det ikke alltid er like lett  
å vite hva man skal ta opp på brukerråds-møtene. 
Ser frem til litt hjelp til dette. 
 
 
4. Husmøte Belsetveien boliger - 0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – ingen beskjed? 
 
 
5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) og (T). 
Brukerrådsmøte utsatt på grunn av sykdom. 
Personal-kontoret har blitt flyttet fra Lippestadvei til Høyrabben. 
Det er tre brukere fra tjeneste-stedet som har flyttet på Høyrabben. 
 
 
6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien  
og Tanumveien) - 0 (B) Laila (T) 
Har hatt aktivitets-dag for hele tjeneste-stedet. 
Har spilt boccia, synger, frisbee-golf og griller. 
Skulle hatt møte 7. september,  
men glemte det på grunn av flytting og andre ting. 
Nytt møte er planlagt i nærmeste fremtid.  
 
 
7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B)  0 (T) 
Hadde husmøte første onsdagen i september. 
Åsbråtan inviterer til visekveld for noen andre boliger. 
Har også snakket om mobbing. 
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8. Ruglandveien - Sissel (B) og 0 (T). 
Ikke hatt møte siden sist. 
Alle skal flytte til Høyrabben 3 nå på torsdag. 
 
 
9. BKA–rådet – 0 (B) og 0 (T) 
Ikke tilstede – beskjed gitt 
 
 
10. Fredag-styret - 0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – beskjed gitt. 
 

 
11. REGA-rådet – Leif Kåre (B)  0 (T) 
Leif Kåre har overtatt ansvaret som formann for REGA-rådet  
etter Ellen Johansen. 
REGA har ansvaret for mange steder. 
Leif Kåre skal jobbe for å skaffe flere hjelpere til Bistro. 
På grunn av at Emma kafe pusses opp,  
så skal det arrangeres en Musikk kafe oktober  
i gymsalen på Friskhuset.  
 
 
12. RGB - John-Harald, Erik, Cecilie, Tove, Cora og Gro (B)  
Lars Ole (T)  
 
Erik og Cecilie har vært på Gjøvik og snakket om brukerråd. 
De skal starte med brukerråd og trenger litt hjelp. 
 
Har jobbet med Bærums-konferansen. 
 
Har jobbet med innspillene til oppskrift for husmøter. 
 
Har jobbet med Skandinavisk samarbeide.  
Vi har hatt samling med dansker, svensker og oss fra Norge i 2014. 
Da snakket vi om hvordan utviklingshemmede har det  
i de forskjellige landene. 
Opplegget ble for stort for RGB som er en kommunal gruppe. 
Bro-Byggerligaen har overtatt oppdraget. 
 
 
 
Pause 13.30 til 13.45 
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Sak 2    Bærums-konferanse 2015 om mobbing 

   
Hvem ønsker å si noe på konferansen? 

  
1. Gjettum  / Bærums verk 
Cecilie skal spørre om referatet fra møtet  
for å få vite hva som ble snakket om. 

 
2. Jernbaneveien 
Anne kan godt tenke seg å si noe om mobbing på arbeidsplassen. 

 
3. Per Skreddersvei 
Ingen hadde lyst til å si noe fra oss. 
 

  6. Brukerråd RUVE 
  Ingen hadde lyst til å si noe fra oss. 

 
7. Åsbråtan 
Kan godt tenke seg å lage video om mobbing. 
 
 
Annet: 
 
Kommunen støtter konferansen med penger  
som kan brukes til å mat og drikke. 
Konferansen vil foregå på kunnskapssenteret i Sandvika. 
Så fort datoen er klar vil det bli sendt ut informasjon. 
 
Det var ønske om at en kjendis kunne komme og si noe på 
konferansen.  Vi har ikke klart å ordne dette ennå.   
Er det noen som kan hjelpe oss? 
 

Vedtak: Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien  
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.  

 
 
 
Sak 3:   Forslag på saker til referanse-gruppen 

Referanse-gruppe jobber med spørsmål  
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede. 
 

Vedtak: Ingen saker fra deltakerne. 
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Sak 4: Bruker-råd på Aurora og Arba 

  Gry tok opp spørsmålet om deltagelse på SAR fra Arba og Aurora  
for en god stund siden. 
RGB har fått i oppgave å følge opp dette. 
 
Vi er i kontakt med Arba  
og skal besøke de i neste måned. 

 
Vedtak:  Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre. 
 
 
 
 

Sak 5: Oppskrift på husmøter 
  Vi holder på å lage en oppskrift for hvordan  

et husmøte kan gjennomføres.   
Vi har spurt alle brukerrådene om hvordan de gjør det hos seg. 
 
Her er svarene fra Åsbråtan og Jernbaneveien. 

  
1. Hvor ofte har dere møter? 

 En gang i måneden Åsbråtan på onsdager. 
 Fire ganger i året  
  

  2.  Hvilken ukedag er møtene? 
 Varierer i Jernbaneveien 
  
  3.  Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 
 18.30 til 19.30 

17-19 i jerbaneveien  
 
  4.  Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 
 Ca. 10 av 20 Jernbaneveien 
 5 i Åsbråtan 
 
 5.  Hvor mange pleier å komme hver gang? 
  10 jernbaneveien 
 4 til 5 i Åsbråtan 
 
 6.  Kommer det noen ganger andre på besøk? 
 jernbaneveien nei, åsbråtan ingen 
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7.  Hva snakker dere om? 

 Sosiale sammenkomster og sarmøter 
 

Ferie, rettigheter, ting vi er fornøyde med  
og ting vi ikke er fornøyde med. 

 
  8.  Har dere saksliste? 

  ja i jernbaneveien 
 Nei på Åsbratan 
 
  9.  Skriver dere referat? 

Ja i jernbaneveien 
Ja, personalet gjør det 

 
10.  Hvem har ansvaret for møtene? 

  Tjenesteleder og avdelingsleder i jernbaneveien 
Personalet har ansvaret for møtet 

 
11. Hvem styrer ordet? 

  Tjenesteleder og avdelingsleder styrer ordet i jernbaneveien 
Personalet har ansvaret for dette på Åsbratan 

 
12.  Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 
 nei, ikke ut tj.l. og avd.l. 

Veilder og ordstyrer i Åsbråtan 
   
13. Er det noe servering på møtene? 
 Ja i jernbaneveien kaffe og kjeks 
 Servering av kaffe og te i Åsbråtan 

 
 
Vedtak:  Vi har manglet svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk  

og husmøtene på  Åsbråtan, Jernbaneveien og Belsetveien. 
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Eventuelt 

 
Kanskje det hadde vært en ide for brukerrådene  
å arrangere en felles aktivitetsdag  
for alle brukerne på tjenestestedet  
en gang i året?!  
 
Sissel lurer på hvorfor man ikke får rett til ledsagere på ferieturer. 
 
Per Skredder vei lurer på hvordan de andre gjør det  
når dere stemmer ved valget. 

- Forhåndsstemme osv. 
Vi tok en runde rundt bordet  
og møtedeltakerne fortalte hvordan de hadde gjort det ved årets valg. 
 
 
Bilbruk 
Leif Kåre lurte på hva som er reglene  
for det at personalet bruker sine egne biler  
og at brukerne sitter på.   
Få noen til å komme og snakke om dette på neste møte. 


