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            Vedlegg 1/397 
 
 
 

               
 
 

       

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

 
Tirsdag 25. februar 2014 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Nick 
Referent: Lars Ole 
Vedlegg: Års-hjul for SAR 2014 
Besøk:  Boligrådgiver Lisa Berglund fra eiendomsavdelingen 
Tilstede: 13 brukere (B), 6 tilretteleggere (T) og 1 bruker-tilrettelegger (BT) 
  4 personer er her i dag for første gang. 

Kenneth og Dag fra BKA-rådet,  
Gro (tilrettelegger) fra Per Skredders vei 
Kirstin (tilrettelegger) fra Jernbaneveien. 

Diverse: Sak 4 i sakslisten ble flyttet til sak 2  
fordi vi har besøk fra eiendomsforvaltningen. 
Det fører til at alle sakene har fått nytt nummer. 

 
Neste møte er tirsdag 6. mai, 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? 

 
 
Gjettum / Skytterdalen / Levrestien 
Cecilie (B) forteller at de ikke hatt møte siden sist, 
fordi tilretteleggeren har hatt så mye å gjøre. 
De lover å komme sterkere tilbake. 
 

 
Jernbaneveien – (medlem) og (tilrettelegger) 
Anne L, Roar og Gro-Anita - Kirstin (T). 
Hadde møte 17. februar  
og snakket om dags-turer til sommeren. 
En tilrettelegger har sluttet  
og brukerrådet vil gjerne ha hjelp til å komme videre. 
 
 
Per Skreddersvei – (medlem) og (tilrettelegger) 
Beate (B) – Gro (T) skal overta tilrettelegger jobben etter Ingrid (T) 
Hadde møte 15. januar. 
Støtte-samtaler med primær-kontakt. 
Forandringer i praktiske oppgaver. 
Presentert nyansatte og praksis-elever fra videregående. 
Sluttet på mandags-klubben og begynt på Friskis og svettis. 
 
 
Husmøte Belsetveien boliger 
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt. 
 
 
Emma Hjorth boliger 

  Gro og Alex (T). 
  Hadde møte 18. februar og snakket om pizza-kveld. 
  Er i start-gropen. 
  Har spurt de andre om de har ting de ønsker å ta opp. 
  Det kom frem flere forslag og ønsker. 
    

 
  RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien) 

Jacob (B)forteller at de ikke har hatt møte siden sist,  
fordi tilrettelegger er bortreist. 
Skal ha møte 10. mars. 
På sakslisten står det brann-øvelse og vinter-aktivitet. 
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  Husmøte Åsbråtan 71  
  Har ikke kommet i gang ennå. 
  Vi lurer på hvordan det går. 

 
 
Ruglandveien 
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt. 
 
 
BKA–rådet  
Kenneth og Dag - Henning (T). 
 
Sak 149  Sikring av arbeids-plassen. 
Saken handler om å sikre at alle har en trygg arbeids-plass 
 
Sak 146 Arbeidstaker-undersøkelse 
Vi jobber med å lage en bruker-undersøkelse. 
Undersøkelsen skal svare på hva vi mener om arbeidsplassen vår? 
 
 
Fredagsstyret 
Anne (B) har ikke hatt møte siden sist. 
Har spurt Kirsten som skal ta det opp med Torunn. 
 
 
Rega-rådet 
Ingen tilstede – ingen beskjed. 
 
 
RGB 
Medlemmer John-Harald, Erik, Cecilie, Tove, Cora og Nick,   
Lars Ole (T) og Steinar (BT) 
 
Vi planlegger en samling i kommunegården i mai,  
for å ferie at vi er 20 år.  
Invitere politikere og administrasjon. 
Lage en liten utstilling.  
 

  Vi tar opp en ny FN-konvensjon artikkel på hvert møte. 
 
  Skal forelesere på et seminar med KS 11. mars.   
  Vi skal fortelle de om hvorfor bruker-råd er viktig. 
  Vi skal også fortelle om bruker-spør- bruker. 
  RGB fortsetter …. 



 

4 

 

  Rett etter påske skal vi ha et seminar sammen med  
  ULF fra Danmark og Grunden fra Sverige. 

På seminaret skal vi ta opp hvordan det er med bolig,  
arbeid og fritid i de forskjellige landene.    
Vi skal også se dette i forhold til FN-konvensjonen. 

  Vi håper å lære av hverandre. 
 

Vi jobber også med å komme med innspill 
til bruker-undersøkelsen i BKA.  

 
 
 
 

Sak 2     Gjengs-husleie 
Hva er gjengs husleie og hvorfor har det kommet? 
Dette er spørsmål som mange har lurt på. 
Lisa fra eiendomsavdelingen  
har kommet for å lære oss mer om gjengs husleie. 
Hun møter vanligvis ikke de som bor i kommunale boliger, 
men synes det er spennende å møte oss. 
 
Tidligere sørget kommunen for å ha boliger med lav husleie,  
slik at det ikke kostet så mye å bo der.   
Det var fordi de som bodde i kommunale leiligheter  
ofte ikke hadde så mange penger. 
 
Det man gjør nå,  
er at husleien er satt mer lik den som finnes for andre boliger 
i det samme området. 

 
Så gis det støtte til hver enkelt som trenger det  
gjennom en bostøtte-ordning.   

 
Mange klager på at husleien øker  
og at bostøtten ikke strekker til. 
 
Det finnes en livs-stil-norm som kommunen bruker for å finne ut 
hvordan du klarer deg med hensyn til penger.   
Dette tallet er ca. 5000.-  
 
Vi lurer på hva normen skal dekke?  

 
Vedtak: SAR ber RGB fortsette å jobbe med saken  

og finne mer ut av livs-stil-norm. 
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Sak 3:   Bruker-råds-arbeid på kommunens hjemmeside 
  Cecile viste oss hva som er nytt på kommunens hjemmeside.  
  Gå til kommunenes hjemmeside  www.baerum.kommune.no 

 
Gå i søkefeltet til høyre og skriv:  
brukerråd utviklingshemmede 
 
Det kommer da opp flere valg  
og velg der det står Bruker-råd boliger for utviklingshemmede 

 
Da kommer du til startsiden for alt brukerrådsarbeid  
som handler om utviklingshemmede. 
 
Det vil bli lagt ut en oversikt over SAR-møtene for 2014. 
Denne oversikten er vedlegg til dette referatet. 

 
Vedtak: Hvis du har noe du ønsker at skal legges ut på hjemmesiden,  
  så send det til Lars Ole 

 
 

 

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
På siste møte fikk RGB i oppdrag  
å sende en ny forespørsel til NFU og LUPE. 
Siden dette var et forslag fra BLD. 

 
  Vi har vært i kontakt med NFU.   

 De foreslår at vi tar det opp med lokallaget  
for å fremme en sak for årsmøtet til NFU.  

   
  RGB foreslår art vi tar opp saken   
  med våre svenske og danske venner   
  som kommer i slutten av april. 
 
  De har erfaring med turer og reise-byrå       
  for og med utviklingshemmede. 
   
  I jernbaneveien har de i mange år reist til «All sang på grensen». 
  Dette kunne man ikke gjøre sist år, 
  fordi det var kommet nye regler i forhold til bruk av penger til dette. 
 

 Det kom frem flere eksempler på at mange ikke er fornøyde med 
hvordan det er med ferie-turer.  

 
Vedtak:  Alle synes dette var et godt forslag å ta det opp med ULF og Grunden. 

http://www.baerum.kommune.no/
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Sak 5: Bærums-konferanse 2014 

John-Harald fortalte om tidligere konferanser  
i 2002, 2004 og 2006. 

 
  På konferansen har vi tidligere snakket om  

hjem, arbeid og fritid. 
 

Det er ikke bestemt hva som skal være tema  
hvis det blir en konferanse i 2014. 

  Ferie og turer kan være et forslag til tema. 
Et annet tema kan være utdanning. 
Først må vi bestemme om vi skal ha konferanse. 

   
Vi stemte over spørsmålet om  
at SAR støtter forslaget om å arrangere en konferanse til høsten. 
For forslaget  11 stemmer  
Mot forslaget    0 stemmer 
Usikker     1 stemme 
 

Vedtak: RGB fortsetter å jobbe med saken  
og komme forslag til SAR på temaer og opplegg. 

 
 

Eventuelt 

 
Betaling med nettbank 
På spørsmålet om betaling av deltageravgifter og kontingenter i Vivil.  
Så ble det foreslått at det tas opp på Vivils årsmøte.   
Cecilie fikk i oppdrag å ta det om med hjelp av Steinar (BT). 
 
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 25. februar 2014 
 


