
Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et

rådgivende organ for Bærum kommune. De er

opptatt av at utviklingshemmede skal bli hørt i

saken som angår dem selv. Gruppen arbeider med

ulike saker som de leser eller hører om eller som

kommunen ber om uttalelse på. De gir råd til

 politikere i kommunen, peker på viktigheten av

lett-lest informasjon, tilgjengelighet i samfunnet

og de deltar på konferanser om selvbestemmelse

og brukermedvirkning. 

Rådgivningsgruppen samarbeider med ulike bruker-råd nasjonalt

og internasjonalt, med Samordningsrådet, Norsk forbund for

utviklingshemmede og Bærum kommune. 

RGB arrangerer temakvelder for brukere, ansatte og andre. Her

ser de gjerne en film som etterpå blir diskutert. For eksempel så de

«Elling» og diskuterte hva som er en god og hva som er en dårlig

miljøarbeider. Andre ganger inviterer de noen til å holde foredrag

om emner som er av interesse. Rådgivningsgruppen har tre ganger

arrangert lokale konferanser om selvbestemmelse for brukere,

ansatte, politikerer og andre interesserte. De har også deltatt på

konferanser i Nederland, Danmark og Sverige og på studieturer

der fokus har vært andre bruker organisasjoner, arbeidsplasser,

boliger eller fritidstilbud. 

Tirsdag 25. september fikk jeg lov til å være observatør på møte

i Rådgivningsgruppen. Her møtte medlemmene John – Harald

Wangen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik og tilretteleggerne Lars Ove

Nordnes og Lars Ole Bolneset. I forkant hadde jeg fått god infor-

masjon om gruppen, hvilke saker de var opptatt av, referat fra de
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siste møtene og innkalling med saksliste. På

 referatet sto nummer 269 og jeg forsto at så

mange møter hadde rådgivningsgruppen hatt

siden de startet. 

Alle medlemmene i Rådgivningsgruppen har

sitt faste arbeid et annet sted, Leif Kåre Fjelde

ved Convis og Bærum Arbeidssenter, Tove Kjevik

ved Løxa utvikling og John-Harald Wangen som

kontorfullmektig ved NFU – sentralt. De første

årene hadde Rådgivningsgruppen sine møter på

kveldstid eller i helgene, men siden 1996 har de

hatt permisjon med lønn fordi arbeidet i Råd -

givningsgruppen er å regne som interessepolitisk

arbeid. Lars-Ole Bolneset har vært tilrettelegger

helt siden starten i 1993, mens Lars-Ove

Nordnes ble ansatt av medlemmene i Råd -

givningsgruppen i 2000. 

Det å være møteleder går på omgang blant

medlemmene. Det er fast rutine at møteleder

kommer en time før de andre, han eller hun ser

til at rommet er i orden, lager kaffe og te, går

gjennom posten ulike faste internettsider og for-

bereder møtet. I dag er han som skulle vært

møteleder dessverre blitt syk og John-Harald

Wangen måtte steppe inn på kort varsel. 

Fra ulike referater framgår det at møtene har

sine faste poster, det er referat fra andre møter,

interessante avisutklipp og nyheter, beskjeder og

informasjon og gjennomgang av brev og e-mail

til gruppen. Første sak på dagsorden omhandler

referat fra andre møter og en av tilretteleggene

leser opp fra et møte han har vært på. Ulike for-

kortelser som tydeligvis representerer forskjellige

brukerråd svirrer i luften, jeg strever med å

holde følge, og må flere ganger spørre for å forstå

hva det dreier seg om. Bærum kommune har

tydeligvis flere brukerråd, noen består stort sett

av brukere, ett representerer ulike arbeidssentre,
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Møte i RGB, bare tilrettelegger Lars Ove Nordnes mangler.



ett som arbeider med fritidstilbud for utviklings-

hemmede og ett som har sitt utspring i en fri-

tidsklubb. Her er også et Samarbeidsråd som

består av representanter fra de nevnte rådene, og

det er saker fra et møte i dette utvalget som nå

blir referert. 

De ulike brukerrådene kommer med forslag

til sakslisten til Samarbeidsrådet og Rådgivnings-

gruppen sakslisten. 

For å gjøre min forvirring total, har kom-

munen i tillegg noe de kaller Sentralt brukerråd

som består av representanter fra administra-

sjonen i kommunen, LUPE og NFU. 

Fra referatet som tilretteleggeren leser går det

fram at Sentralt brukerråd blant annet har vært

opptatt av ferie og fritidstilbud til mennesker

med utviklingshemning. Tema utløser diskusjon i

Rådgivningsgruppen og det er enighet om at til-

budene er få og at det er for dyrt, spesielt for de

som trenger mye hjelp. Ordningen med ledsager-

bevis er god, men dekker ikke nok. Lønninger til

personalet blir også diskutert, og i den sammen-

hengen ble det nevnt at medlemmer i ULF

(utviklingshemmedes landsforbund, en dansk

organisasjon bestående av utviklingshemmede)

drar på pedagogfri (uten miljøarbeidere) ferie!

Både John-Harald og Tone gir uttrykk for at det

nok hadde vært vanskelig å reise på ferie uten

noen som kunne hjelpe dem med enkelte ting. 

Flyttet John-Harald Wangen foreslår at et

medlem av Samarbeidsrådet bør sitte i Sentralt

brukerråd. Tilretteleggerne spør hva andre

mener om saken og om det er behov for en

representant med utviklingshemning også i

 Sentralt brukerråd? En etter en sier alle sin

mening og først da blir saken ført på dagsorden

til nesten møte i Samarbeidsutvalget. 

Rådgivningsgruppen gjennomgår posten,

men det er bare regninger i dag. De finner heller

ikke noe interessant i nyhetene, og går derfor over
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til   e-posten. Det er blant annet kommet mail fra

Askergruppen som inviterer på Pizza etter konfe-

ransen. På spørsmål fra meg, blir det opplyst at

Askergruppen er et nylig dannet brukerråd, også

de bestående av utviklingshemmede. Asker-

gruppen ønsker at Rådgivningsgruppen kommer

på besøk og forteller hva de driver med og i til-

legg vil de vite om de kan få bruke samme opp-

settet som rådgivningsgruppen har på sakslister

og møtereferat. Medlemmene i Rådgivnings-

gruppen diskuterer ulike muligheter. Skal de be

om å få lønn for arbeidet og så betale sin egen

pizza, eller er det nok at Askegruppen betaler 

 pizzaen? Skal de kjøre bil og hvem av tilretteleg-

gerne kan være med? Tove skal trene håndball

den dagen, men etter noen runder fram og til-

bake blir hun med på å ta med seg treningstøy og

dra direkte fra Asker til hallen. John-Harald vil

ikke umiddelbart gå med på at Askergruppen skal

bruke Rådgivningsgruppens oppsett, men etter

en oppklaring om at innholdet må være Aske-

gruppens eget, sier han seg enig med de andre. 

Rådgivningsgruppen gjennomgår informa-

sjon om at en delegasjon fra Tromsø kommer

neste uke, de vil danne brukerråd tilknyttet et

arbeidssenter. Fra Vidar Haagensen i Embla får

de forespørsel om han kan få komme på neste

forelesning som Rådgivningsgruppen skal ha på

vernepleierutdanningen i Akershus? Og det er

klart han kan! Rådgivningsgruppen har holdt

mange forelesninger på vernepleierutdanningen

og i år skal det være i uke 42 og 50. John- Harald

har allerede vært der i uke 38 sammen med til-

rettelegger Lars Ole. De forteller at studentene

likte det godt, de fikk brosjyre, så filmklipp fra

«Strandvenget» «På fire hjul» og «HVPU –

reformes blues». Studentene hadde også fått

informasjon om Rådgivningsgruppen og hvilke

saker de var opptatt av. 

Parallelt med at møte foregår blir det skrevet

referat, teksten kommer opp som lett-lest på

veggen slik at alle medlemmene kan følge med

på hva som blir ført i referatet. For hver sak spør

tilretteleggerne om det var dette den enkelte
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mente, eller om det burde stått sånn eller slik?

Vedtakene blir ikke skrevet inn før alle er enig og

ikke før John Harald har klubbet i bordet. 

Siste del av møtet i Rådgivningsgruppen er

satt av til å møte BroBygger-Ligaen. Dette er en

gruppe utviklingshemmede som har gått veien

fra brukere til borgere. 15. mars 2007 stiftet de,

norske utviklingshemmedes egen interesseorga-

nisasjon, etter modell fra ULF – Udviklings-

hæmmedes LandsForbund i Danmark. Organi-

sasjonen har adresse i Asker.

Fra BroBygger-Ligaen kom tre av initiativ -

tagerne til organisasjonen. De presenterer seg

selv, og hvilke saker de ønsker å jobbe med i

tiden framover.

Medlemmene i BroBygger-Ligaen vil gjerne

innlede et fast samarbeid med Rådgivnings-

gruppen og at medlemmene her også vil velge å

være medlemmer i BroBygger-Ligaen. 

I nummer 1-2008 vil vi ha en presentasjon av

BroBygger-Ligaen, hvem BroByggerne er og

hvilke saker de ønsker å fokusere på.
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Tove Kjevik har vært med i RGB siden starten i 1993.


