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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 22. september 2020 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,  
Cora Galucio og Gro Sjønnesen  

Ikke tilstede: Tove Kjevik (permisjon) og Erik Songstad 
Møte-leder:  
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 13.00 

Besøk: Ingen 

Neste møte: 6. oktober 2020 

Vedlegg: Ingen 

  

  

  Informasjon fra andre møter og konferanser 

På grunn av korona,  
nesten ingen andre møter eller konferanser. 
Det har vært video-møte i sentralt brukerråd 24 august 2020. 
Merete og Lars Ole deltok på dette. 
 
 

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

 Beskjeder og informasjon 

  Vi møtes neste tirsdag til hørings-møte på video. 
 

      @   E-post og beskjeder 

  Epost fra KLUBBEN,  
  med informasjon om at mandagen og fredagen er stengt  
  inntil etter høstferien i uke 40. 
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        Internett, hjemmeside og Facebook 

Intet spesielt. 
 
 
 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 

 
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona. 
Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt. 
 
 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd 

BA-rådet har hatt møte 19. september 2020,  
men vi har ikke fått referatet. 
Kim-Roger sendte det til oss i dag. 
 
 

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. 
  
 

  Nordisk paraply 

  Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen. 
   
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

02/19  Tema-kveld om IP og BPA 

  Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit  
  så kan vi fortsatte arbeidet. 
   
  På grunn av korona,  
  så tar vi det video-møte (teams). 
 

Vedtak: Tar kontakt med Karin etter neste møte 

 

 

 

03/19 Politiker-stafetten 2020 

   Vi må sjekke med ordførerens kontor  
  for å komme i gang med resten av politiker-stafetten. 
 
Vedtak:  ingen vedtak 

  

 

05/19 Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet» 

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 
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01/19 Veileder Helsedirektoratet 

  Den nasjonale veilederen fra Helsedirektoratet om  
  «Gode helse- og omsorgstjenester  
  til personer med utviklingshemming» 
  er ute på høring. 
 
  Vi skal sammen med brukerrådet i Lillestrøm  
  komme med innspill. 

  Første møte er tirsdag 29. september.  
  Sted og tid er ikke bestemt. 
  Beskjed kommer. 
  Merete, Frøydis, Cora og Gro blir med. 

Vedtak: Vi skal se på brukermedvirkning på systemnivå fra kap. 3. 

     

 

 Godkjenning av referat nummer 505 

Referatet ble godkjent. 
 

 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 
 
 

 

 EVENTUELT  
  

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig. 
  
  


