Referat fra møte i RGB nr. 490
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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.490

Referat fra 9. april 2019
Tilstede:

Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik,
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio
Ikke tilstede:
Gro Sjønnesen
Møte-leder:
Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Martin Tørrmoen
Tilretteleggerne kl. 13-15 – eget referat
Vedlegg:
saksliste til SAR
Martin jobber på Emma arbeidssenter på snekkeravdelingen
og på Rud med jobb-frukt.
På fritiden spiller jeg data og er sammen med fritidskontakten min.
Jeg har kjæreste og bor på Fornebu i egen leilighet.

Informasjon fra andre møter og konferanser
Vi har sett på det siste referatet fra sentralt brukerråd.

Avis-utklipp og andre nyheter
Vi så innslag 25. mars fra NRK Midt-Nytt
om at utviklingshemmede demonstrerte
for bedre tjenester fra kommunen sin.

Beskjeder og informasjon
Kommune og fylkesvalget er 9. september 2019.
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Brev til gruppen
Ingen brev.

@

E-post og beskjeder
E-post fra David i Vivil om den standen vi skal ha på lekene.
Han foreslår at vi har en aktivitet på standen
i tillegg til informasjon om RGB.

Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt.

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Alle tilretteleggerne for brukerrådene
er invitert på slutten av dagens møte.
Vi lager ferdig sakliste til møtet 7. mai
og tar den opp med tilretteleggerne.

BA-rådet
Intet nytt.

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi må lage en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai
og fordele oppgaver.

Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld?
Temaer fra Helsetilsynets veileder.
Et forslag er BPA.
Et annet forslag er Individuell plan (IP).
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SAKER
07/16

Frivillighet i Bærum
Har sendt sms til Harald
for å spørre om samarbeidet med Stabekk bo- og aktivitssenter
og spørsmål om aktivitetsdagen på Emma.
Har fått vite fra Vibeke at det mest sannsynlig
blir et brukermøte i slutten av mai
hvor saken om frivillighet blir tatt opp.

Vedtak:

Vi venter i spenning på hvordan det går.

04/18

Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth
RGB foreslår at forslagene 1-6 får de pengene de har søkt om.
Forslag 7 og 8, får ½ av de pengene de har søkt om.
Det betyr kr. 1 000 000 for forslag om treningssenter og uteløype
og kr. 2 000 000 for forslag om større garderobe på Emma friskhus.
Forslag 9 og 10 må vi vite mer om,
før vi kan bestemme oss.

Vedtak:

Forslaget tas opp på SAR-møtet 7. mai.
Alle brukerrådene tar opp saken.

07/18

Det gjelder livet – lettlest rapport

Vedtak:

Fortsetter saken på neste møte.

Side - 3

Referat fra møte i RGB nr. 490

01/19

Veileder Helsedirektoratet
Neste to temaer er kropp og seksualitet;
og personlig assistanse.
Skal være ferdig innen 14. mai.

Vedtak:

Vi tar det opp på møte 23. april
og 7. mai før SAR-møtet.

Godkjenning av referat nummer 490
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

EVENTUELT
-

Tove låner Tordivel.
Erik synes boken var litt bra og litt mindre bra.
Gro er ikke ferdig med boken, tar den med etter påske.
Velferdsteknologi – utsatt over påske
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