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            Vedlegg 1/387 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

Referat fra 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. 
 
Møteleder: John-Harald 
Referent: Lars Ole 
Besøk:  ingen 
  
  
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
12 personer er her i dag for første gang. 

  Arild Johansen miljøabeider Åsbratan arbeidslag   
  Pernille Smedby miljøabeider Åsbratan arbeidslag 
  Torstein bor på Åsbråtan 
  Truls bor på Åsbråtan 
  Helge Hovland bor på Haugjordet 
  Aleksander Liendo vernepleier på J.A. Lippestadvei 
  Tove Sommervik miljøarbeider på Belsetveien 
  Thea Berg Dønnås fra Belsetveien 20 
  Marie Underland Mjelva fra Belsetveien 20 
  Laila Bjerke avdelingsleder på Rud / Vøyenenga  
  Mads Møllevik fra Hauger park 
  Henning Krogsrud markeds-konsulent BKA 
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 Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
 
Per Skreddersvei – (medlem) og (tilrettelegger) 

  Ikke tilstede – beskjed er gitt. 
 
 

 
Jernbaneveien – (medlem) og (tilrettelegger) 
Anne L, Anne Marie B, Gro Anita og Gitte Engen (tilrettelegger). 
 
Har ikke hatt møter siden sist. 
Skal ha møte i oktober. 
Skal da snakke om 
-problemer med sommer-turene og planlegge jule-bord. 
 
 
 

  RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien) 
Martins S. L. og Jacob S  Laila Bjerke (tilretttelegger)   
 
Har hatt sommer-fest/aktivitets-dag siden sist. 
Har også snakket om hva som var bra  
og hva som kunne gjøres bedre.  
 
Sett på organisasjons-kartet  
og funnet ut hvem som bor hvor. 
 
Har også snakket om hva rådet skal jobbe med. 
Neste gang er et av temaene brann-vern. 
 
 
 
Gjettum / Levrestien 
Gry og Ingjerd og May Kristin (tilrettelegger) 
 
Har planlagt jule-bord og en teater-tur. 
Har snakket om at husleien har blitt høyere 
og at det er vanskelig for mange. 
Har to saker til eventuelt. 
 
 
 
 



 

3 

 

 
 

  Husmøte Åsbråtan 71  
Truls, Torstein, Arild og Pernille (tilretteleggere). 
 
Er opptatt av den nye husleien. 
Er også opptatt av at ferie-tilbudet har blitt dårligere. 
 
 
 
Emma Hjorth boliger 
Gro, Helge og Aleksander (tilrettelegger) 
 
Snakket om FUS-konferansen  
og hvem som skal delta. 
 
 
 
Husmøte Belsetveien boliger 
Marie, Thea og Tove (tilrettelegger) 
 
Har møte her måned. 
I begynnelsen hadde vi møter hver uke. 
Vi har bodd der i 1,5 år. 
 
Vi snakker om middager, turer og fester. 
 
Hvert møte starter med en runde  
hvor alle som har lyst  
forteller hvordan de har det. 
 
 
 
BKA–rådet  
Roar, Mads, Henning og Lene (tilretteleggere). 
 
Har hatt valg av ny leder, som ble Mads. 
 
Åpning og åpen dag på Convis. 
Der var ordføreren og klippet snoren. 
Haug skoles musikk-korps spilte. 
 
Bærum arbeidssenter er 25 år  
og da hadde vi markeds-dag. 
Haug skoles musikk-korps spilte der også. 
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Fredagsstyret 
Ingen. 
 
 
 
Regarådet 
Ingen. 
 
Bistro i oktober på Emma kafe. 
Halloween-party 5. november på Emma kafe. 
 
Ønsker seg flere medlemmer i rådet. 
 
Bassenget på torsdagen må brukes av flere. 
Spørsmål om annen dag – tas opp. 
 
 
 
RGB 
Medlemmer John-Harald, Gro, Jacob, Erik, Cecilie, Tove og Cora 
Gjest Nick,  Lars Ole og Steinar (tiletteleggere) 
 
Vi skal ha feiring på Vinkel-gården nå på fredag. 
I januar 2014 har vi tenkt å arrangere åpen-dag  
i kommune-gården. 
 
I juni var vi konferanse-hjelpere på en NAKU-konferanse 
på Plaza hotell i Oslo. 
 
Skrevet ferdig års-rappprten for 2012  
og vil legge den ut på hjemmesiden etter hvert. 
 
Vi har et nytt medlemm denne høsten, 
nemlig Nick. 
 
Vi fortsetter med å ta opp artikler fra FN-konvensjonen  
på hvert møte. 
 
Har skrevet hørings-uttalelse til stortingsmeldingen 
om levekårene og tilbudet til mennesker med utviklingshemming. 
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Sak 2     FUS-konferanse / Brukerråd  i boliger  
Det ble delt ut brosjyre om konferansen. 

 
Vi snakket om konferansens program, 
hvor den skal være og hvem som skal dra. 

 
Vedtak: Alle brukerrådene i boligene finner 2 brukere  

og 1 tilrettelegger som kan dra.  
 
 
 
 
 

Sak 3:   Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside 
  Jacob og Nick viste hva som er nytt på kommunens hjemmeside.  
  Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no 
  Gå i søkefeltet til høyre og skriv: brukerrådsarbeid 
 
  Det kommer da opp to valg.  
  Velg det siste, hvor det står Bruker-råd i overskriften. 
 
Vedtak:  Alle oppfordres til å bruke sidene. 

 
 

 
 
 

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
 Steinar leste opp svarbrevet fra Barne- likestillings-  
og inkluderings-departementet (BLD). 

 
  Svar-brevet handlet om begge forslagene som vi kom med  

i vårt hørings-forslag til BLD.    
 
BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE  
for at de kan komme med forslag  
om hvordan saken kan løses videre. 
 

Vedtak:  RGB tar opp saken om reisebyrå på et av sine møter  
og informerer SAR om hva som skjer videre. 
 
 

http://www.baerum.kommune.no/
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Sak 5 Omsorgs-meldingen 2013 – 2023 
  John-Harald leste opp hva RGB har skrevet  
  som hørings-svar til kommunen. 
 
  Fordi hørings-fristen var 15. september,   

ble det ikke tid til tema-kveld,  
eller mulighet for SAR til å uttale seg om saken. 

 
I hørings-svaret har vi sagt ifra  
om at det er viktig med tid nok  
hvis vi som er utviklingshemmede  
skal få muligheten til å uttale oss.   

 
Vedtak: Ingen vedtak 
 
 
 

Eventuelt 

Neste SAR-møte er 19. november. 
 
To av brukerrådene har tatt opp saken om gjengs husleie. 
Mange er usikre på hva det betyr  
og at de kan få problemer med husleien fordi den øker kraftig.  
 
Et av brukerrådene forteller at Vivil-kontingenten på arrangementer  
nå må betales over nettbank. 
Mange har problemer med dette og må derfor be andre om hjelp.   
Det betyr at man blir avhengig av hjelp. 
Forslag om at saken tas opp med Vivil i første omgang,  
før SAR gjør noe med saken. 
   
LAFY har en høst-konferanse  med tema: «Det er meg det gjelder» 
 
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 resten av 2013 
  Møte 4  uke 47 Tirsdag 19. november   kl. 12.30 til kl. 15.00 

 
Referent: Lars Ole 


