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

Tirsdag 26. februar 2013 
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: John-Harald Wangen 
Referent: Lars Ole 
Besøk:  Berit Skjerve 
  
  
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
Fire personer er her i dag for første gang. 
Beate Strandenæs fra Per Skredders vei. 
Kim Iversen som er tilrettelegger fra BKA-rådet. 
Marie Mjelva fra BKA-rådet. 
Cora Maria Galucio som er prøve-medlem i RGB. 

   
 

 Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
 
Per Skreddersvei – Beate (medlem) og Ingrid (tilrettelegger) 

  Har vært valg i brukerrådet. 
  Har ingen spesielle saker å dele med de andre denne gangen. 
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Jernbaneveien – Anne Lunde, Gro Anita Pedersen og Lise  
Gustavsen / tilrettelegger Katarina Øverkil 
Anne er opptatt av ”Bruker spør bruker”  
og lurer på om det kommer tilbake? 
 
Vibeke og Merete skal besøke det nye brukerrådet på Emma Hjorth. 
 
De har også snakket om dags-turer til sommeren. 
 
 

  RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Tanumveien?) 
Skal ha sitt første møte neste tirsdag. 
Derfor ingen referat fra denne gruppen nå. 
 
 
Hauger Park – Nicholas (medlem) 
Ikke noe spesielt. 
 
 
BKA–rådet – Martin og Marie (medlem) Kim (tilrettelegger) 
Har fått noen lett leste bøker på Convis. 
 
Det skal være fotball-turnering som arrangeres i HMS-uken i mai. 
HMS er Helse, miljø og sikkerhet. 
 
 
RGB  - John-Harald, Tove, Jacob, Erik, Cecilie og Cora 
Vi fortsetter med å ta opp artikler fra FN-konvensjonen på hvert møte. 
Vi legger også ut nye ting på Facebook og hjemme-siden. 
Vi holder på å skrive ferdig års-rapporten for 2012. 
 

 
  Fredagsstyret – Anne S. 

Selger mat og ordner med musikk på fredagene. 
Har ikke hatt noen møter siden sist. 
 
 
Regarådet 
Ikke tilstede og ingen beskjed. 

 
 

Levrestien, Gjettum og Skytterdalen –  
Ingen møter siden sist. 
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Sak 2 ”Bruker spør bruker” 
Berit Skjerve leder er utviklingssenter for hjemmetjeneste i Akershus  
for Bærum kommune. 
 
De har jobbet med prosjektet ”Bruker spør bruker” - BsB. 
Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2011. 
 
I 2012 ble det sjekket ut 
om det var mulig å få penger til å lage arbeidsplasser i kommunen  
som kunne jobbe med BsB.   
 
Kommunen ønsker at BsB  
kan være en del av de bruker-undersøkelsene  
som gjøres i kommunen. 
 
Kommunenes sentralforbund – KS  
jobber med en annen bruker-undersøkelse  
for mennesker med utviklingshemming. 
 
Når denne undersøkelsen er ferdig,  
skal kommunen se på om det er mulig å lage et opplegg  
hvor KS-undersøkelsen og BsB kan brukes sammen. 
 

Vedtak: SAR fortsetter å følge denne saken 
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Sak 3:   FUS-konferanse / Brukerråd  i boliger  
Konferansen skal være lørdag 26. oktober 2013 i Asker sentrum. 
 
FUS står for  = Fakta  Utviklingshemmede Samfunn 
 
Fakta betyr kunnskap eller sannhet.  
 
FUS betyr kunnskap om  
hvordan utviklingshemmede har det i samfunnet. 
 
Det kan handle om hvor mange som har jobb, 
hvor mange som ønsker vanlig jobb,  
hvor mange som bor hjemme hos foreldrene, 
hvor mange som har et bo-tilbud osv. 
 

Vedtak: Oppgave til neste gang 
Alle brukerrådene kommer med et forslag til en fakta-sak  
som handler om utviklingshemmede i samfunnet. 
 
Vi tar opp fakta-sakene på neste møte. 

 
   
 

Sak 4:   Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside 

  Jacob og Lars Ole viste oss de nye sidene på internett. 
   

Hvis du går på kommunens internett-sider  
og skriver brukerråd i søke-feltet oppe til høyre  
og velger første valg  
- så kommer du til Brukerråd-sidene for Pleie- og omsorg.   
 
Der finner du oversikt over  
bruker-rådene på tjeneste-stedene,  
sentralt brukerråd,  
lenke til RGBs hjemmeside,  
en side med tips og ideer til brukerråds-arbeid (verktøykasse) 
og en egen side for SAR.   
 
På SAR siden finner du tidligere referater  
og møte-plan for 2013. 
Dette er nett-adressen til sidene: 
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-
omsorg/Brukerrad2/ 

 
 

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Brukerrad2/
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Brukerrad2/
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Sak 5: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
  Hvordan skal vi jobbe videre med saken?  
   
  Vi så på Utviklingshemmedes landsforbund i Danmark - ULFs  

sitt tilbud for året 2013.   
De lager tur til Spania, Frankrike og Thailand. 
De har også andre turer. 
 
Forslag om å sende en e-post til NFU  
og spørre om de kunne tenke seg å lage  
noe som ligner på det som ULF har laget.  
 
Eller om de har forslag til andre måter å gjøre det på. 

 
Vedtak:  RGB sender e-post til NFU 

 
 
 
 
 
 

Sak 7: Eventuelt 
   
  Nye medlemmer til RGB 
 
Vedtak: Brukerrådene sjekker om de har noen representanter  

som kunne tenke seg å være med i RGB. 
 
  SAR skal jobbe med å velge to representanter til RGB. 
 

RGB vil lage noe informasjon  
om hva det vil si å være medlem i RGB. 

 
   
  Brukerråd på Løxa utvikling AS 
  Det kom frem et ønske om at brukerrådet på Løxa  
  kan være med i SAR. 
 
Vedtak: RGB sender dette spørsmålet til Løxa. 
  RGB lager informasjon om det å være medlem i et bruker-råd. 
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  Møteplan for SAR for resten av 2013 
  Møte 2  uke 18 Tirsdag  30. april   kl. 12.30 til kl. 15.00 
  Møte 3  uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00 
  Møte 4  uke 47 Tirsdag 19. november   kl. 12.30 til kl. 15.00 
 
  RGB ønsker at hvert brukerråd som er representert på SAR  
  oppgir et navn på en kontaktperson  
  som kan motta referater og sakslister.   
 
  Denne personen kan også kontaktes  
  når et brukerråd vil ha hjelp av et annet brukerråd. 
 
 

   
Referent: Lars Ole 


