Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Magnar Danielsen <magnar.danielsen@outlook.com>
mandag 29. april 2019 17:32
Bjørg Alver
Fwd: Invitasjon til møte

Hei, fint om du sender videre til de andre i rådet.
Hilsen
Magnar
Sendt fra mobil
922 07 242
Videresendt melding:
Fra: Kåre Hunstad <kaare.hunstad@uloba.no>
Dato: 29. april 2019 kl. 14:48:45 CEST
Til: Kåre Hunstad <kaare.hunstad@uloba.no>
Emne: Invitasjon til møte

Hei
Denne invitasjonen går til en rekke medlemmer av Råd for
funksjonshemmede i < den gamle Vestregionen>.
Vi har invitert våre medlemmer og arbeidsledere i Uloba- Independent
Living Norge til å velge blant to informasjonsmøter neste uke. Og vi ser
gjerne at du/ dere kommer.
Selv om det skal velges nye Råd etter valget, ser vi gjerne at flere/
mange medlemmer av eksisterende Råd kommer for å motta
informasjon. Del gjerne denne med øvrige medlemmer av ditt Råd.
Mandag 6. mai kl 18. Hos Uloba i Tollbugata 114 i Drammen. Det er
rikelig med parkering utenfor vårt hovedkontor.
Tirsdag 7. mai kl 18. Thon Oslofjord hotell i Sandvika, ligger vegg i
vegg med Sandvika Storsenter og har også rikelig med
parkeringsmuligheter.
Vi ønsker å rette fokus på at kontrakten for Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) nå er utløpt i Vestregionen. Den <gamle> kontrakten
er likevel gjeldende ut 2020. I disse dager skal et utvalg nedsatt fra
kommuner i hele Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, starte arbeidet
med en ny kontrakt som skal gjelde fra 1. januar 2021.
Det betyr at den nye kontrakten, som vil være avgjørende for
funksjonshemmedes levekår i mange år fremover, skal anskaffes likt i
26 kommuner. Den nye kontrakten vil kunne gjelde for 400 mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

Vi håper du kan finne tid til ett av de to møtene. Om det passer er det
fint om du sender meg et svar på dette.
Med vennlig hilsen
Kåre Hunstad
Senior kommunikasjonsrådgiver
Samfunnspolitisk avdeling
Uloba- Independent Living Norge
Mobil: (+47) 913 13400

