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

Tirsdag 30. april 2013 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: Cecilie Dahl 
Referent: Lars Ole 
Besøk:  ingen 
  
  
 

Sak 1:  Runde rundt bordet 
4 personer er her i dag for første gang. 
Gro Kristine Sjønnensen fra RGB. 
Gry Lillian Nilsen fra Gjettum / Levrestien. 

  Steinar Wangen fra RGB. 
  Roar Grottenberg fra BKA   
 
 

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

  Ikke tilstede – beskjed er gitt. 
 
 

 
Jernbaneveien – (medlem) og (tilrettelegger) 
Ikke tilstede – ingen beskjed er gitt. 
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  RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Tanumveien) 

Anne og Nichola’s Sørlie fra brukerrådet Hauger Park.  
 
Vi har hatt vårt første møte i bruker-rådet.   
På møtet var det to beboere, tjenesteleder  
og en tilrettelegger. 
 
Vi snakket om boliger i kommunen  
og hva et brukerråd skal gjøre. 
 
Vi snakket også om sommer-fest for alle beboerne. 
 
Kontakt-personen til bruker-rådet er Laila Bjerke. 
 
 
 
Gjettum / Levrestien 
Beboere Gry og Anne Mine og tilrettelegger May Kristin. 
 
Vi hadde møte på onsdag 24. april  
og da snakket vi om dagens møte. 
 
Vi har tenkt å ta opp temaer fra meldingen til stortinget  
om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming 
på møtene våre fremover. 
 
 
 
BKA–rådet  
Roar (medlem) og Kim (tilrettelegger). 
 
Vi har jobbet med rådets hjemme-side 
og får hjelp av en i kommunen til dette. 
 

  Roar viste oss den oppdaterte siden til BKA-rådet på Internett. 
 
Vi har noen lett-leste bøker som blir sendt rundt  
 
Vi diskuterer også forskjellen på konflikt og uenighet. 
Gjelder mellom arbeids-taker og arbeids-taker 
og mellom arbeids-taker og arbeids-leder.  
 
En har sluttet i rådet og ny skal velges. 
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Fredagsstyret 
Medlem Anne Sinding Larsen. 
 
Vi har ikke hatt noe møte ennå. 
 
 
 
Regarådet 
Medlem Anne Balstad. 
 
17. mai skal det være et arrangement på Emma Kafe. 
Salg av pølser og litt forskjellig. 
 
28. mai skal det være Bistro med grill-fest på Emma Hjorth. 
Alle er velkommen  
og jeg tror det er fra kl. 18.00 til kl. 20.00. 
 
 
 
RGB 
Medlemmer John-Harald, Gro, Jacob, Erik, Cecilie og Cora 
Tilretteleggere Lars Ole og Steinar. 
 
Vi har to nye medlemmer på besøk denne våren. 
Det er Cora og Gro. 
 
Vi fortsetter med å ta opp artikler fra FN-konvensjonen  
på hvert møte. 
Cecilie leste opp artikkel 19 for oss,  
som handler om retten til et selvstendig liv  
og til å være en del av samfunnet. 
 
Vi har vært på besøk hos Husbanken  
og fortalt om hvordan vi har det der vi bor  
og hva vi mener er viktig når det gjelder temaet bolig. 
 
Vi planlegger 20-års jubileet - HURRA. 
Det blir feiring på sommer-avslutningen med SAR 11. juni. 
Den 10. september har vi tenkt å arrangere  
åpen-dag i kommune-gården. 
Den 28. september blir det feiring på Vinkel-gården  
med gamle og nye RGB-medlemmer,  
samt noen andre spesielt inviterte gjester. 
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Sak 2     FUS-konferanse / Brukerråd  i boliger  
Konferansen skal være i Asker lørdag 26. oktober. 
 
På siste møte snakket vi om at alle bruker-rådene  
skal komme med et forslag til en fakta-sak  
som handler om utviklingshemmede i samfunnet. 
 
Gjettumveien / Levrestien mener det er mange utfordringer  
for en som sitter i rulle-stol. 
På vinteren kan det ofte være vanskelig å nå frem  
til knappen for å trykke på grønn mann,  
fordi det er for dårlig måket. 
Det er også noen bommer som er så trange   
at de elektrisk rulle-stol ikke kommer i mellom. 
 
Det burde være snakkende buss-tavler  
for blinde og de som ikke kan lese.  
 
De andre bruker-rådene  
har ikke fått tatt opp denne saken. 

 
Vedtak: Alle bruker-rådene skal ta opp forslag til fakta-saker 

som handler om utviklingshemmede i samfunnet. 
Er det noe som kan gjøres annerledes og bedre  
der du jobber eller bor. 

 
 
 

Sak 3:   Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside 
 
Vedtak: Utsatt til neste møte.  

 
 
 

Sak 4: Reise-byrå - for og med utviklingshemmede 
RGB har sendt e-post til NFU med spørsmål om de kan bidra i forhold 
til å lage reisebyrå for og med utviklingshemmede. 
General-sekretæren svar på vegne av NFU  
at det har de ingen mulighet til. 
 
Forslag fra Erik om å spørre NAKU om hjelp  
til å få jobbet videre med saken. 

Vedtak:  RGB skriver en e-post og ber NAKU om hjelp. 
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Sak 5: Valg av medlemmer 
Brukerrådene sjekker om de har noen representanter  
som kunne tenke seg å være med i RGB. 

 
  Brukerrådene har ikke fått snakket så mye om denne saken. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 

 
 

  Melding til Stortinget 
  RGB var på hørings-møte fredag 19. april  
  om levekår og tiltak for utviklingshemmede. 
 
  RGB foreslår at SAR kommer med et hørins-forslag  
  om at det lages brukerråd i alle landets kommuner.   
 
  Jacob mener det er viktig at utviklingshemmede får sagt sin sak. 
  Brukerråd i alle landets kommuner  
  vil være en måte å bidra til dette på. 
 
  Gry, Erik og Anne Mine er enige med Jacob.  
 

John Harald mener at det er viktig  
at det spres til andre kommuner. 

   
  John Harald foreslår at spørsmålet om ferie og reisebyrå  
  også tas med. 
 

RGB lager et forslag på vegne av SAR  
som sendes til departementet. 
Steinar Wangen ble bedt om å påta seg denne oppgaven. 
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Brukerråd på Løxa utvikling AS  
og Aurora verksted 

  Det kom frem et ønske om at det bør startes et brukerrådet på Løxa.  
  Representant fra et slikt brukerråd kan være med i SAR. 
 
  På Aurora har man arbeidstaker-møte en gang i måneden. 
  Det er en arbeids-leder med på møtet. 
  Det er valgt to møte-ledere som bytter på å lede møtet. 
  På møtet forteller man om saker man er misfornøyd med 
  og ting som er bra. 
  Møtet varer i ca. ½ time. 
  
  Forslag om at BKA-rådet  

kan hjelpe Løxa og Aurora til å få bruker-råd  
på samme måte som BKA-rådet er organsiert. 

   
  RGB kan også hjelpe til med sine erfaringer ved behov. 
 
Vedtak: BKA utfordrer arbeids-takere på Løxa og Aurora  

til å ta kontakt med BKA-rådet  
  og komme i gang med å lage brukerråd på sine arbeids-plasser. 
   
 
 
 
  Møteplan for SAR for resten av 2013 
  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. 
 
   
Vi minner om Stolthetsparaden lørdag 15. juni. 
   

 
Referent: Lars Ole 


