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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 
 
 

Referat fra 3. mars 2020 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,  
Erik Songstad, Cora Galucio og Gro Sjønnesen  

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Merete Bjørke 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Studenter Linn Martine og Adrian 

Karin Sjølinder kl. 12 for å snakke om BPA/IP 

Line Parvizian fra Arbeiderpartiet ca. kl. 13.30 

Neste møte: 17. mars 2020 

Vedlegg: SAR-referat fra 25. februar 2020 

  

 

  

  Informasjon fra andre møter og konferanser 

Linn, Adrian og Lars Ole var i går på foredrag om «boligen 
bestemmer» og om CRPD (FN-konvensjonen). 
Det var Oslo NFU som arrangerte. 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
  Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.   
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Alle skal ut og spise på Jaipur i Oslo. 
  Vi lurer på om Aurelia, Victoria og 2 andre også skal være med? 
  VI møtes ved Narvesen på Sandvika stasjon kl. 15.30. 
  Per Christian og Therese fra Helsedirektoratet blir også med. 
 

 

Nr.504  
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      @   E-post og beskjeder 

  Ingen beskjeder. 
  
     
  

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Intet spesielt. 
 
 
 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 

 
Neste SAR-møte er 12. mai. 
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte 14. april  
eller 28. april fra kl. 14.00 til kl. 15.00. 
 
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd 

Ingen andre referater siden siste møte. 
 
 
 

Saker til SAR: 
  Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. 
   
  Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter. 
  Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart. 
 
 

Annet:   Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 

  Temaer fra Helsetilsynets veileder. 
  Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse - BPA. 
  Et annet forslag er Individuell plan - IP. 
  Vi jobber med saken,  
  men venter på svar fra Tone Rokseth. 
 
 

  Nordisk paraply 

  ULF i Danmark har søkt om penger til høstens samling. 
   

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://radgivningsgruppen.no/sar-saker-vi-jobber-med/
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SAKER    

 

07/18  Det gjelder livet – lettlest rapport 
  På grunn av arbeidet med årsrapporten,  
  må vi fortsatt utsette denne saken. 

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.  

 

01/20  Tema-kveld om IP og BPA 

  VI tok en rask presentasjonsrunde først. 
 
  Karin Sjølinder jobber på tildelingskontoret i kommunen. 
  På fritiden spiller hun fløyte. 

  BPA 
  Vi startet med å snakke om hva BPA-står for. 
  Brukerstyrt – personlig – assistent. 

  Vi snakket om hvert enkelt av ordene. 

  Vi ønsker å ta med litt fra historien til BPA. 
  Når, hvor og hvorfor startet det? 

  Hva kan en BPA gjøre? 
  Hva kan en BPA IKKE gjøre? 

  Kav på, rett på, rammer og regler. 

  Bruker-historier fra Bærum. 
  Vi kjenner noen som har BPA. 

   

  IP 
  Individuell – plan 

  Mine mål, jobbønsker, bolig ønsker ….. 

  Hvordan nå målene? 
 
  Hvilke regler og rammer gjelder? 

  De som hjelper meg på forskjellige måter,  
  møtes sammen med meg  
  og vi blir enige om hvordan målene kan nåes  
  og hvem som kan gjøre hva! 
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  Koordinator 
  VI avsluttet med å snakke om koordinator-rollen. 
  Den må vi også si noe om på tema-kvelden. 

Vedtak: Karin har mulighet til å komme tilbake hit  
  og så kan vi fortsatte arbeidet. 
  Hun kommer 14. april kl. 12.00. 

  Sak nr.02/19 i SAR. 

 

03/19 Politiker-stafetten 2020 

   Lina er 22 år og er kommune-politiker for Arbeiderpartiet. 
  Jeg studerer juss, har jobbet i barnehage  
  og er utdannet statsviter. 

  Hva er dere tenker at kan bli bedre eller gjøres mer av. 
 
  Vi snakket mest om ferie og fritids-aktiviteter. 

  Vi er invitert til å møte politikerne fra Arbeidspartiet.  
  Lina tar det opp med gruppeleder  
  og så tar vi det derfra. 

Vedtak:  ingen vedtak 

  

05/19 Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet» 

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 

 

 Godkjenning av referat nummer 504 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 

 EVENTUELT  
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Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig. 
  
  


