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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 
 

Referat fra 26. september 2017 
Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik og Cora Galucio, John-Harald 

Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad 
Ikke tilstede:  
Møte-leder: John-Harald Wangen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Ingen 

Vedlegg: Referat fra SAR-møtet 12. september 2017 

 

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
12. september var det SAR-møte (se eget referat veldagt). 
Det var møte i sentralt brukerråd mandag 18. september, 
referatet er ikke ferdig ennå. 
Lars Ole har vært på møte med LDO – Likestillings- og 
diskrimineringsombudet.   
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen har med avisutklipp i dag. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Håkon er spurt om å være bruker-representant  
i sentralt brukerråd frem til jul i første omgang. 
 
Det ble litt rot med datoene for foredragene på HIOA. 
Vi prøver å finne en løsning. 
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          Brev til gruppen 
Ingen brev 

 
 

     @   E-post 
Vi har fått spørsmål fra Helsetilsynet  
om bruke et bilde fra de var på besøk hos oss i 2015. 
De vil også kanskje ha hjelp til å lage en lettlest utgave  
av sin tilsynsrapport fra 2016. 
 
Vi har fått spørsmålene som besøket fra Tyskland  
ønsker å snakke med oss om 10. oktober.    
De kommer kl. 12.00 og blir en times tid. 
Frode Larsen blir med fra Aldring og Helse.  
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi har sett på de faste sidene. 
ULF inviterer sine medlemmer til å komme med sine livshistorier. 
De kan skrive selv eller få hjelp. 
Historiene kan også tas opp på video.   

 
 

”Alt om oss, med oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
 

BA-rådet 
Ingen nye referater.  
 
 

Saker til SAR: 
Vi har begynt på saksliste til SAR-møtet 7. november  
 
For at brukerrådene lettere skal se  
hvilke saker som jobbes med i SAR,  
så lager vi en meny på hjemmesiden,  
hvor man kan finne sakslister,  
referater, saker vi jobber med  
og saker vi har jobbet med. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.ulf.dk/nyheder/mit-ulf-del-vores-hjemmeside/
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SAKER    
 

 

08/17 Valg-deltagelse ved stortings-valget 
Vi har fått inn 95 svar tilsammen.     
69 fra BA og 26 fra Aurora.   
Det betyr at vi har fått svar fra ca.  
 
Med utgangspunkt i arbeidstakere fra BA og Aurora,  
så kan vi si at nesten 7 av 10 stemte ved årets valg. 

  

67%

21%

12%

Stemmer

Stemmer ikke

Andre svar

 

  

Vedtak: Saken er avsluttet, 
men vi kommer tilbake ved neste valg om 2 år. 
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09/17 Hvordan kan man bo  

 På SAR.møtet 12. september ble det bestemt  
av RGB jobber videre med saken. 

 Det er nok best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer. 
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til 20.30.  
fordi da er det minst andre ting som skjer. 

De som inviteres er alle utviklingshemmede 
og de pårørende som ønsker. 
Mange pårørende kan sikkert ikke på dagtid. 

Vi satser på februar 2018, men ikke uke 8. 
 
Hvem kan hjelpe oss med temaet? 

- Bente Moe Eriksen fra Pleie- og omsorg 
- Husbanken 
- Tildelingskontoret 
- Boligkontoret 
- NAV 
- NFU 
- Bistand- og omsorg (politisk) 

 Først blir det en felles innledning på 1 time. 
Så er det gruppearbeid 1 time. 
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time. 

  Hvor skal vi være?  Bærum idrettspark? 

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte og på SAR. 

 

 

10/17 Brukerråd for eldre 

  Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd. 
  Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang. 

John-Harald, Tove og Erik er spurt om  
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet. 

Det blir oppstart tidligst i mars 2018.   
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,  
temakvelder og avslutninger. 

Vedtak: Erik, John-Harald og Tove tenker på saken til neste gang. 
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 Godkjenning av referat nummer 464 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møtet. 

 
 
 

EVENTUELT  
 

Besøk fra Tyskland 

• Hva er viktig for deg når du tenker på  
hvordan du vil ha det når du blir eldre? 

• Hva er bra med måten du lever på nå?  
Hva er vanskelig? (levekår) 

• Opplever du noen hindringer ved deltakelse i samfunnet? 

• Har du mulighet til å bestemme hvor du skal bo?  
Og hvordan du vil leve? 

• Hva er dine ønsker og forventninger for de kommende 10 årene? 

 
Alt i alt ønsker vi å ha en åpen kommunikasjon  
og ikke en intervjusituasjon.  
Vi er sikre på at det kommer til å være mye interessant for oss å spørre om. 
 
Alle forbereder sine svar til neste gang. 
 
 
 

Valg av medlemmer  

- er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB. 
Frøydis og Håkon kommer mest sannsynlig på neste møte.  
 
 

Nye ord til ordbanken 

- ingen nye ord 


