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            Vedlegg 1/409 
 
 
 

               
 
 

       

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

 
Tirsdag 23. september 2014 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Tove 
Referent: Lars Ole 
Vedlegg: ingen 
Besøk:  Hulegården, Danmark 
Tilstede: 15 brukere (B), 4 tilretteleggere (T) og 1 bruker-tilrettelegger (BT) 
  3 personer er her i dag for første gang. 

Henrik fra Belsetveien, 
Rune fra brukerrådet på Emma Hjorth 
og Omar (tilrettelegger) fra Lippestadvei 3. 
Gjester fra Danmark, 5 brukere og 2 tilretteleggere. 
De kommer fra et bofelleskap som heter Hulegården, 
som ligger i Brøndby utenfor København. 

Diverse: Intet spesielt 
 
Neste møte er tirsdag 18. november, kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
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Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 

 
 
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien - Cecilie 
Cecilie forteller at de ikke har hatt noen møter,  
på grunn av flytting og andre ting.   
Viktig å si i fra at det må være møte, det skal Cecilie gjøre. 
 

 
2. Jernbaneveien – Gro Anita og Anne L og (Katarina) 
Jobber ikke med noen spesielle saker for tiden. 
Neste møte skal finne ut hvor jule-bordet skal være 
og mulige sosiale aktiviteter i julen. 
 
Brukerrådet i Jernbaneveien  
skal slå seg sammen med Fornebu. 
Men de er ikke helt klare ennå. 
Til neste gang skal de finne ut av  
når samarbeidet kan starte. 
    
 
3. Per Skreddersvei 
Ingen fra Per Skreddersvei. 
Vi har ikke fått noen beskjed. 
RGB tar oppgaven med finne ut av hvorfor de ikke kommer. 
 
 
4. Husmøte Belsetveien boliger - Henrik og Marie (B)  
Har pratet om å dra på Sverige-tur  
og andre aktiviteter i helgene. 
 
 
5. Emma Hjorth boliger - Gro og Rune (B) og Omar (T). 

  Har hatt møte i basen 3. september.  
Tok en runde rundt bordet  
hvor alle kunne fortelle om sin sommer-ferie. 
 
Rune fortalte om at han var blitt medlem  
i brukerrådet på tjeneste-stedet.  

  Har også snakket om brann-rutiner. 
   
  Har snakket om sakene til SAR,  
  men ikke noe annet spesielt.  
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6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien  
og Tanumveien) - Anne S (B) 
Noen synes at innkallingen til møtet kom litt sent.  
De har derfor blitt enige om at 5 dager er litt for kort varsel.  
Fra nå av skal innkallingen komme 14 dager før møtet.  
 
Det manglet også telefon-nummer for å melde fra på  
dersom man ikke kan komme.  
Dette kommer på neste møte-innkalling. 
 
 
 

  7. Husmøte Åsbråtan 71 (på e-post) 
Det har kommet ønske om pengestøtte fra kommunen til ferie.  
Noen mener at husleien er for dyr. 
 
 
8. Ruglandveien - Sissel (B) og Georg (T). 
Har gått igjennom referatene fra møter i RGB og SAR. 
Har faste møter en gang i måneden. 
Snakket om husleien  
og ønske om et reise-byrå for utviklingshemmede. 
 
 
 
9. BKA–rådet - Mads og Marie (B) 
NAV er veldig fornøyd med flyttegruppa i BKA  
og de har fått fornyet kontrakten med to nye år! 
 
Arbeidstaker-undersøkelsen forteller at en av fire  
har opplevd mobbing det siste året.  
Dette skal de gjøre noe med. 
De har også snakket om mobilbruk på jobben. 
 
BKA-rådet får snart nye hjemmesider.  
 
 
 
10. Fredagsstyret - Anne S (B)  
Har ikke hatt møte siden sist. 
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11. Rega-rådet - Ingen tilstede 
Ellen J. har vært syk, men håper å komme på neste møte. 
 
 
12. RGB 
Medlemmer John-Harald, Erik, Cecilie, Tove og Cora,   
Lars Ole (T) og Steinar (BT) 
 
Vi har jobbet mye med  
å forberede sakene til møtet i dag. 
 
Har også jobbet litt med enn brosjyre om seksuelle overgrep  
og med rapporten for 2013. 
 
 

 
 

Sak 2    Gjengs-husleie 
                  Cecilie og Steinar har vært i kontakt med NAV. 

Vi har gitt de kontakt-informasjon,  
men de har ikke svart ennå.  
Det er mange uker siden. 
 
Vi tar en rund og hører hva brukerådene i bolig mener: 
1. Har ikke hatt møte - Mange mener det er for dyrt. 
2. Vi synes det er for dyrt (Husmøte). 
3. Ikke tilstede. 
4. Viktig å spare strøm. 
5. Synes det er veldig dyrt. 

og opplever at de får dårligere råd til andre ting. 
6. Ikke tatt det opp enda, men kan gjøre det. 
7. Noen mener husleien er for dyr. 
8. Synes ikke den er for høy nå,  

men hvis den blir høyere,  
så blir den for dyr 

   
Cecilie mener vi bør ta kontakt med NAV igjen  
for å høre hva de har å si. 
Be de komme på et RGB-møte og fortelle om livs-opphold-sats.  
Rune er enig i at vi må fortsette med saken. 

 
Vedtak: Vi fortsetter med å finne ut av saken. 
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Sak 3:   Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside 

Cecilie viste oss årshjulet for SAR  
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside  
om bruker-rådsarbeid. 
 

Vedtak: ingen vedtak 
 
 
 

 

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
Danskene fortalte om sine opplevelser med ULF ferie. 

  Ferie-turen koster ikke mer enn det gjør for andre dansker. 
  Det er frivillige hjelpere med på turen. 
 
  I april eller mai 2015 vil det bli arrangert en ferie-tur til Spania. 
  Det kalles Aktiv Spaniaferie   
  og handler om å være aktiv, lære å lage mat og ha litt ferie. 
   
Vedtak:  Ingen vedtak. 
 
 
 
 

Sak 5: Bærums-konferanse 2015 om mobbing 

  John-Harald ledet dette punktet. 
 

1. Har ikke hatt møte. 
2. Mange vil være med.   

Mobbing skjer på arbeidsplassene. 
3. Ikke tilstede. 
4. Henrik og Marie vil være med.  
5. Mener at det er et viktig tema, ihvertfall 3 personer vil være med. 
6. Det må vi finne ut av. 
7. Lite diskutert, men John-Harald blir med. 
8. Ønsker å delta på konferansen.  

Mobbing er et viktig tema å ta opp.  
To av fire vil være med. 

9. Er opptatt av dette.  
Kommer tilbake til det på neste møte.  

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 
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Eventuelt 

 
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 brukerråds-arbeid på arbeid  
   
 
 
Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik 
I Danmark har ULF en tjeneste som heter KNUUS. 
Der kan man få seg venner eller treffe en kjæreste. 
 
På musikk festivaler,  
kan man bli tatt bilde av og fortelle om seg selv. 
Dermed kan man bli kjent med andre på festivalen. 
 
 
Spørsmål fra Jernebaneveien 
Kan ikke reise til Sverige,  
fordi personalet ikke kan jobbe mer enn 9 timer. 
Hvorfor kan vi ikke det lenger? 
 
 
Møteplan for SAR for 2014 i Løkkeåsveien 
Møte 4-14   Tirsdag 18. november   kl. 12.30 til kl. 15.00 
 
 
Quiz om FN-konvensjonen 
Det kom forslag fra danskene om å lage en quiz  
om hva FN-konvensjonen handler om. 


