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            Vedlegg 1/419 
 
 
 

               
 
 
 

       

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

 
Tirsdag 24. februar 2015 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Besøk av to studenter som er i praksis i RGB  
og som har i oppgave å se på tilrettelegger-rollen i brukerrådene. 
 
Besøk av Ellen Dillevig fra NAV – Norsk Arbeids og Velferdsforvaltning 
I forbindelse med saken om ”lik”-husleie. 
 
Møteleder: John-Harald 
Referent: Lars Ole 
Vedlegg: ingen 
Besøk:  Ellen, Jorunn og Line 
Tilstede: 12 brukere (B), 7 tilretteleggere (T) og ingen bruker-tilrettelegger (BT) 

Er her for første gang: Mathilde som er vernepleier-student,  
Knut fra Ruglandveien, Pål fra Emma snekkerverksted (T),   

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 gitt. 
 

 
2. Jernbaneveien – 0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – ingen beskjed. 
 
 
3. Per Skreddersvei - Beate (B) og Gro Lunderby (T) 
Venter på innkalling til et felles bruker-råd  
som skal være snart. 
 
Vi har hatt husmøte  
og ingen saker å komme med. 
 
 
4. Husmøte Belsetveien boliger - 0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – ingen beskjed. 
 
 
5. Emma Hjorth boliger - Gro (B) og Aleksander (T). 
Har ikke hatt møte  
fordi det skjedde noe som gjorde at møtet måtte utsettes. 
 
 
 
6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien  
og Tanumveien) - Anne S L (B) 0 (T) 
Har snakket om aktivitets-dag til våren. 
 
Snakket også om kunnskaps-basert praksis. 
Fordi det er noen som har gått på skole og lært om det. 
Det betyr å bruke erfaringer og forskning  
for å lage gode planer. 
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7. Husmøte Åsbråtan 71 – Truls, Alexander og John-Harald (B) 
Pernille og Ola (T) 
Har hatt formøte 11. februar  
og snakket om muligheten for å slå oss sammen  
med en annen bolig. 
Det er noe vi ønsker. 
 
Snakket om gjengs-husleie og strøm-regning. 
 
Snakket også om mobbe-seminaret. 
 
John-Harald gikk igjennom års-hjulet. 
 
 
8. Ruglandveien - Sissel (B) og Knut (T). 
Intet spesielt å ta opp. 
 
 
9. BKA–rådet – Mads og Mathilde (B) og Pål (T) 
Har snakket om Gråstua i Sandvika.   
Den kommer til å bli lagt ned som butikk for BKA. 
Ny butikk på Emma keramikk. 
Også butikk på Bærum arbeidssenter/Vinkelgården. 
 
Har snakket om hvilke spørsmål  
som skal stilles til nye arbeids-ledere på jobb-intervju. 
Det er representanter fra BKA-rådet  
som har ansvaret for dette. 
 
Vi har også jobbet med et CV-kurs  
og det har blitt gjennomført 2 kurs allerede. 
 
 
10. Fredagsstyret - Anne S L (B)  0 (T) 
Har ikke hatt møte siden sist. 
Det er ikke bestemt når. 
 

 
11. REGA-rådet - 0 (B)  0 (T) 
Ingen tilstede – ingen beskjed. 
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12. RGB - John-Harald, Erik, Tove og Gro (T) Lars Ole (T) 0 (BT) 
Har vært på konferanse på Fornebu om velferds-teknologi. 
Det var Bærum kommune ved Pleie og omsorgs som inviterte. 
 
Brukerundersøkelse i pleie- og omsorg. 
I løpet av våren vil det bli gjennomført en bruker-undersøkelse. 
 
Nytt mandat for bruker-rådene. 
Skal tas opp i bruker-rådene (se vedlegg til dagens referat). 
 
Møte i Skandinavisk-samarbeid med BBL neste fredag. 
Mer informasjon på neste SAR-møte. 
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Sak 2    Gjengs-husleie / lik husleie 
  Vi har fått besøk av Ellen Dillevig fra NAV.  

 
NAV er satt sammen av flere deler. 
Den består av det som tidligere het sosial-kontor. 
Dette er den kommunale delen. 
Det er også en statlig del,  
som handler om arbeid og trygd. 
 
Politikerne i Bærum har bestemt  
at hus-leien for kommunale leiligheter 
skal koste det samme som for andre like leiligheter i Bærum. 
Bolig-kontoret har fått ansvaret for å gjennomføre vedtaket. 
 
Hun fortalte at livs-opphold-satsen  
handler om hvor mange penger man har igjen  
når husleie, strøm og forsikring er betalt. 

 
Sitter man igjen med mindre enn kr. 5700.- i måneden  
etter at husleien, strøm og forsikring er betalt 
kan man søke om støtte. 
Denne støtten kan gis som sosial-hjelp. 
 
For samboere kan man søke støtte 
hvis man samlet sitter igjen med mindre enn kr. 9500.- 
 
Man søker om det beløpet man har for lite. 
Hvis man har store utgifter knyttet til medisiner  
som ikke er vane-dannende,  
så kan man også søke om annen støtte. 
  
Men aller først skal man søke om støtte til å dekke husleien. 
 
Den kommunale bo-støtten kan bare gis  
til de som bor i en kommunal utleie-bolig.    
 
Eier eller eier man sin egen bolig,  
kan man søke Husbanken om statlig bostøtte. 
 
Man kan gå til bolig-kontoret  
og be om hjelp til å få sett på sin situasjon. 
 

Vedtak: Vi kan kontakte Ellen hvis vi har flere spørsmål senere. 
 Vi legger ved oversikten over livs-opphold-satsene.   
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Sak 3:   Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside 

Tove viste oss årshjulet for SAR  
og hva som ellers finnes på kommunens hjemmeside  
om brukerråds-arbeid. 

 
Vedtak: Ingen vedtak 

 
 
 

 

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
Brosjyre fra Aktiv Spania-ferie er nesten ferdig. 

  Den første turen er utsatt til etter sommeren. 
 
Vedtak:  Ingen vedtak. 
 
 
 
 

Sak 5: Bærums-konferanse 2015 om mobbing 

   
5. Husmøte i Lippestadveien har snakket om konferansen. 

  Det er flere som vil dra. 
 
  7. Åsbråtan 
  Truls vil holde innlegg om mobbing på en arbeids-plass. 
  Kanskje vi kan få laget en film hvor man forteller en historie. 
 
  9. BKA-rådet 
  Kan kanskje legge frem noe fra sin bruker-undersøkelse 
 
 

Vi må finne frem til datoer  
og hvor vi kan søke om penger. 
 
Skal vi invitere en kjendis som har blitt mobbet  
til å komme på konferansen og fortelle sin opplevelse. 
 
Jørn Hoel og Morten Harket er to forslag. 
 

Vedtak: Vi mangler svar fra flere brukerråd. 
  Tas opp igjen på neste møte 19. mai. 

Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. 
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Sak 6: Forslag på saker til referanse-gruppen 
 

Steinar sitter i en referanse-gruppe  
som skal komme med forslag 
til hvordan utviklingshemmede kan få det bedre i Norge.  

 
Det er også satt ned et utvalg  
som skal ha forslagene fra referanse-gruppen. 
Utvalget skal lage en rapport 
som regjeringen skal ha innen 1. juni 2016.  

 
Hvis noen har noen forslag til saker eller temaer 
de ønsker at Steinar skal ta opp,  
så bare kom med de. 
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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  
   
 
Brukerråd på Arba 
SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte. 
 
 
Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik 
ULF forteller at tjenesten koster kr. 100 000.- i året. 
Er dette noe for Norge? 
 
 
Spørsmål fra Jernbaneveien 
Man kan reise til Sverige,  
men ikke bli borte lenger enn 9 timer. 
Grunnen til dette er at arbeids-miljøloven 
gjør at det blir over-tid. 
Gro forteller at de skal prøve ut en ordning i Belsetveien,  
hvor man jobber lengre vakter. 
 
 
Velferds-teknologi i miljøarbeid 
Mobiltelefoner og nettbrett kan brukes til å gjøre hverdagen lettere. 
Kan brukes til å sende meldinger og motta meldinger. 
Kan også brukes til å få svar på spørsmål. 
 
En tog-app kan brukes til å finne ut når toget går og å kjøpe billett. 
 
En kalender-app kan brukes til å huske avtaler. 
 
Et smart-hus kan hjelpe til med mye,  
for eksempel fortelle når kjøleskapet er tomt for melk. 
Kan også gjøre at du kan låse døren med finger-avtrykk. 
 
Ordbanken 
Vi så på www.ordbanken.no og filmen. 
Alle må prøve ordbanken og fortelle hva de synes. 
 


