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Victor Norman provoserer
Bruker funksjonshemmede i kampen
for flere midlertidige jobber
side 11

Ble vi glemt i valgkampen?
LUPE-medlem Liv Grønnæss og journalist Mette Sveaas Nordheim avslørte kommunepolitikerne i Hamar.
Side 8

Morten Prest fikk prisen:
”Læringsfellesskap for alle” utdelt
for første gang.
Siste side.

Leder

La dem leve
”Jeg har en datter med Downs syndrom. Det har alltid gjort
meg vondt at helsevesenet synes å se det som en oppgave å fjerne mennesker som henne fra befolkningen. De skal utryddes.
På en sivilisert måte, selvsagt, i mors liv, skriver redaktør
Terje Angelshaug.”
Bergens Tidende 28.10.2003

S

å er den i gang igjen, debatten om fostervannsdiagnostikk, ultralyd, abort på medisinsk grunnlag, seinaborter.
Redaktøren i Bergens Tidende, som står frem
med sin historie, sier at han sammen med kona sa
nei takk til fostervannsprøven de ble tilbudt fordi
de ikke visste hva de ville gjøre med resultatet. De
fikk en datter med Downs syndrom.
Og her er en vel ved kjernen i diskusjonen om
fostervannsprøvene. Hva skal vi gjøre med resultatet? Skal kunnskapen om en eller annen genfeil,
hjertefeil eller ryggmargsbrokk brukes til noe
annet enn forberedelser til det som kommer?
Skal vi akseptere at små menneskeliv sorteres ut
pga disse ”defektene”?
Selvsagt skal vi bruke kunnskapen vi har, eller kan
få, til å gjøre livet best mulig for alle individer.
Fostre med ryggmargsbrokk kan bli satt til verden
og bli behandlet på en god måte. Barn med hjertefeil kan opereres mens de enda er i mors liv. Så
langt er alt vel.
Men det store dilemmaet oppstår når vi får kunnskap om tilstander legevitenskapen ikke kan helbrede.
Det er dette etiske, og for noen moralske, dilemmaet som må besvares. Skal foreldrene bestemme
om dette livet skal få en mulighet ? spør redaktøren i Bergens Tidende.

V

årt spørsmål blir heller: skal vi som samfunn pålegge et tilfeldig foreldrepar
ansvaret for dette tunge valget? Enn si den
enkelte gravide kvinne?
Og hvilket valg har man egentlig?
En tilværelse med livslange og tunge omsorgsoppgaver ? Eller en tilværelse der samfunnet står frem
og tar ansvar slik at foreldre og barn kan se en god
og trygg hverdag i fremtiden ?
Kanskje er det på tide at vi får en grunnleggende
samfunnsdebatt om fellesskapets ansvar for den
som opplever kriser og usikkerhet omkring et
barns tilblivelse ?
Kan vi få en trygghetsgaranti fra Regjering og
Storting ?
En garanti for at fremtidig hjelpebehov blir innfridd slik at foreldrenes tid og overskudd kan gå til
positivt samvær med barna, i stedet for en livslang
kamp for det som oppleves som minimumskrav
fra de familiene som har fått eller har tatt på seg
store omsorgsoppgaver ?
Trygghet kan ikke vedtas i lover og forskrifter. Vi
vil våge påstanden om at trygghet for foreldre og
pårørende vokser frem som et resultat av de tiltak
og forordninger våre sentrale og lokale myndigheter har satt i verk og den vilje til handling som
vises.
Dessverre opplever vi at det fremdeles er langt
frem til at alle får sine behov dekket. Det beste
våre myndigheter kan gjøre for at flere skal gjøre
som redaktøren, er å la de fagre ord i politikken
bli til konkrete handlinger. Handlinger som kan
skape trygghet hos dem som i fremtiden må ta de
vanskelige valgene. Trygghet som gjør et valg
mulig.

redaktør
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UPE
Landsforbundet for
utviklingshemmede og Pårørende

Kontoradresse:
Hans Nilsen Haugesgt. 44B
0481 Oslo
Telefon: 22 22 14 82
Telefaks: 22 22 14 85

Kontortid:
Mandag og tirsdag
kl. 10.00-15.00
Telefonsvarer utenom
disse tidene.

Funksjonshemmedes
rettigheter - i bok og på cd

L

ederen av FFOs Rettighetssenter , Tove
Eikrem Mork, har skrevet et studiehefte der hun gjennomgår funksjonshemmedes rettigheter på velferdsrettens område.
Funksjonshemmedes rettigheter, som heftet
heter, tar for seg lovgivning som gjelder oppvekst, opplæring, utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjeneste, sosialtjeneste, barneverntjeneste, boligspørsmål, tilgjengelighet,
særfradrag ved skatteligningen og offentlig
forvaltning. Med heftet følger en cd med

Klar til kamp i høst
FFOs Budsjettkonferanse: Mange organisasjoner vil påvirke budsjettet

S
Under

elektronisk tekst der det er lagt inn koblinger
til de lover og regler som er omtalt i heftet,
slik at man kan klikke seg fram til dem.
Heftet finnes også som lyd og tekst i DAYSIformat og som lydbok på kassett.
Funksjonshjemmedes Studieforbund har gitt
ut Funksjonshemmedes rettigheter, som er på
120 sider i bokformat. Det kan bestilles fra:
Funksjonshemmedes Studieforbund,
Postboks 237 Sentrum, 0103 Oslo,
tlf. 23 16 19 80.
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elv om mange av forslagene var provoserende, var stemningen god og optimismen stor da 12 av FFOs organisasjoner møtte til en to dagers konferanse om
Statsbudsjettet 2004.
Foruten en brei gjennomgang av både
hovedprofil og detaljer i regjeringens budsjettforslag, ble mye tid brukt på å diskutere
videre strategi og muligheten til å påvirke
Stortinget i høst. Svært mange av de fremmøtte organisasjonene kunne meddele at de
allerede har fått bekreftet høring i
Stortingets sosialkomité.

Kontoret
Styret i LUPE arbeider med å reetablere
kontorfunksjonen sentralt. Hvilken løsning
som blir valgt er det for tidlig å kunngjøre
enda, men styret har denne saken på dagsorden på årets siste møte 22.-23. november.
I mellomtiden har Under LUPEN’s tidligere
redaktør, Petter Tomren, tatt ansvar for å
betjene kontoret, holde medlemsregisteret i
orden og formidle henvendelser fra medlemmer og andre til rette vedkommende.
Petter vil være innom kontoret de fleste
dagene i uken. Han har også koblet LUPE’s
telefon videre til sin mobil, slik at de som
ringer til vår kontortelefon i Oslo vil få svar.
Vi minner derfor om vårt telefonnr.
22 22 14 82.
Vi minner også om at de som har flyttet,
endret navn eller annet må være flink å gi
melding til kontoret om dette. Telefaks 22
22 14 85 eller E-post: styret@landsforbundet-lupe.no
–3–

Mye av tiden på den to dagers lange samlingen ble derfor satt av til diskusjoner om
hvordan man kan påvirke Stortinget i høst,
gjennom blant annet medieutspill og komitébesøk. I alt 28 personer deltok på konferansen.
En annen viktig funksjon med konferansen
er at de av FFOs organisasjoner som arbeider med statsbudsjettet får anledning til å
møtes, utveksle erfaringer og informasjon,
samt etablere nettverk i det videre arbeidet.
Konferansen viste at FFO-fellesskapet har
mange fellessaker å slåss for også i dette budsjettet. Retten til arbeid, trygdespørsmål,
egenandel og rehabilitering/habilitering var
tema som stod sentralt på konferansen.

Kontingent
Styret i LUPE har nå sendt ut purring på
årets medlemskontinent. Av ulike grunner
kom vi i år for sent ut med kontingentkravet før sommeren og dette har dessverre
betydd at litt for mange ikke har betalt
årets kontingent.
Vi håper at mange nå vil ta turen innom
banken eller posten og sende kontingenten, Kr. 150,- til LUPE’s bankkonto nr.
0533 09 00662.
Husk å skriv på fullt navn og adresse til
medlemmet som betaler.
Trenger du flere opplysninger, tar du bare
kontakt på LUPE’s telefon 22 22 14 82.
LUPE får støtte fra Staten for hvert betalende medlem. Det betyr at dine 150 kroner blir til Kr. 500,- når neste års søknad
er sendt til Sosialdepartementet.
Hjelp oss å verve nye medlemmer. Bruk
kupongen på nest siste side.

NOTODDEN-LEIKENE 2003

Kultursjef Egil Rye Hytten og LUPEmedlem Eivind Kvålen

To storglade medaljevinnere: Tone Ranveig Aanestad (th) og Ester
Seljord

N

otodden-leikene for utviklingshemmede
(for
ørtende
gang) gikk av stabelen i
Idrettshallen 25. oktober. Det deltok seksti personer og dette er en god økning fra i
fjor. Leikene ble åpnet av kultursjefen i
Notodden,
Egil
Rye
Hytten.
Deltakergleden var til å ta og føle på, og
den gleden var ekte. Å havne på pallen og
få medaljer i gull, sølv eller bronse var stort
for mange. Alle fikk minst bronsemedalje,
for det viktige er å delta og ikke bli sur selv
om en ikke vinner. Noen av bronsemedaljistene var stoltere enn gullvinnerne.
Notodden-leikene er muliggjort gjennom
et samarbeid mellom idrettslaget Snøgg,
Notodden kommune v/ kulturetaten og
mange andre samarbeidspartnere og sponsorer.
På kvelden var det bankett med dans.
Gjett om der var liv!
IT

Fylkeslekene i Troms
Helt i slutten av august ble de ellevte fylkeslekene for utviklingshemmede i Troms
arrangert. Lekene ble avholdt i Bardu kommune og rundt hundre deltakere var
med i de ulike øvelsene som stod på programmet.
På bildet er det vinnerlagene i kulekasting som jubler. Helt til høyre ser vi leder i
LUPE, Ole Kr. Berntsen som nettopp har stått for utdelingen av medaljer til vinnerlagene.

Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00 - Fax. 23 16 75 05
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Kommunene bryter
opplæringslova
- Rapport viser at funksjonshemmede barn sviktes i skolen

E

n
rapport
fra
FFOs
Rettighetssenter, «Fra usikkerhet til
rettsikkerhet», viser at en rekke
funksjonshemmede barn i grunnskolen
ikke får den retten de har til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven.

Tilskudd
Organisasjonenes driftstilskudd:
Foreslås økt med 8,2 prosent
I budsjettforslaget foreslås en økning av
driftstilskuddet til funksjonshemmedes
organisasjoner med 8,2 %. Posten økes
med 7,76 millioner, fra 93,44 til 101,2
millioner.
Tilskudd til organisasjonenes likemannsarbeid økes med 3,5 %, det vil si
med 500.000 kroner.
FFOs driftstilskudd foreslås økt med 3,
5 %. I dette ligger en overføring av ekstrabevilgning fra 2002 på 1 million,
som ble gitt til finansieringen av FFOs
Rettighetssenter.
I Justisdepartementets budsjett vises det
til at Rettighetssenteret støttes gjennom
ekstrabevilgningen til FFOs driftstilskudd. Dette er oppsiktsvekkende med
hensyn til at samme regjering foreslår å
fjerne FFOs tilskudd fra 2005, i
Stortingsmelding nr 40.

Rapporten viser at økonomiske vurderinger går foran faglige tilrådninger. Ett
eksempel på dette er ett barn som fikk et
årlig kutt på hele 114 timer spesialundervisning som følge av en slik vurdering.
Når kommunene bryter loven frarøves
barna muligheten til en god og nødvendig
undervisning.
- Vi ser svært alvorlig på den rettstilstanden som FFOs Rettighetssenter har dokumentert. Utdanningsdepartementet bør
snarest føle både ansvar og plikt til å rydde
opp slik at barna får sin rett oppfylt, sier
Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i
FFO.
FFOs Rettighetssenter har siden sentrert
ble opprettet i år 2000 fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre som har resignert i forhold til sin hjemkommune.

- Dette er bare ett av mange dokumenterte
eksempler i rapporten der kommunene
regelrett bryter loven. Dessverre er det slik
at mange elever som har behov for, og rett
til tilrettelagt opplæring i form av spesialundervisning, ikke får sin rett oppfylt.
Mange foreldre har kjempet i en årrekke
mot et stivbent byråkrati, og sett barnets
muligheter for læring forsvinne fordi kommunen ikke har villet prioritere disse barna, sier Jarl Ovesen.
I
rapporten
anbefaler
FFOs
Rettighetssenter at departementet, som en
del av den offentlige veiledningsplikten,
pålegges å utrede og avklare situasjonen
snarest mulig når det oppdages uklare rettilstander som fører til ulik praksis i kommunene.

Av alle henvendelser til senteret var hele 9
prosent knyttet til spørsmål om oppvekst

Egenandeler

Nytt nettsted
FFOs Rettighetssenter lanserte
2. oktober egne nettsider
Målet med nettsidene er å lette brukernes tilgang til informasjon om rettsregler og tjenestetilbud.
- For å få til et så bra tilbud som mulig
er vi avhengig av tilbakemeldinger om
hvordan nettstedet fungerer, både faglig
og teknisk, sier Tove Eikrem Mork,
leder av Rettighetssenteret..
Midler fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gjort det mulig å
utvikle nettstedet, som du kan besøke
på www.rettighetssenteret.no.

og utdanning. I ett av de mange dokumenterte tilfellene i rapporten hadde barnet fått vedtak om 190 timer spesialundervisning, men på grunn av kommunenes
økonomiske situasjon ble det fattet et nytt
vedtak som avspiste barnet med bare 76
timer. Selv om Statens utdanningskontor
fant vedtaket ugyldig, holdt kommunen
fast på sitt.

Dramatisk heving av frikortgrensen,
mens ingenting gjøres med tak 2 ordningen

F

rikortgrensen foreslås økt med hele
85 % fra 1350 til 2500 kroner. Med
dette forslaget forventer regjeringen
en innsparing på 800 millioner, og en
nedgang i antall frikort fra 900 000 til 600
000.
Forslaget vil bidra til at de som allerede sliter økonomisk vil få en enda tøffere hverdag. Dette vil spesielt ramme mange med
funksjonshemning og kronisk sykdom.
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Ordningen med at minstepensjonister er
fritatt for betaling av egenandeler på blå
resept videreføres.
Egenandeler på transport til og fra
behandling økes fra 95 kroner til 110 pr.
enkeltreise, og fra 190 til 220 kroner for
tur/retur. Dette kan føres på egenadelskortet.
På røntgenundersøkelser foreslår regjeringen å øke egenandelen fra 155 til 185
kroner.

UPE
Oslo 14.10.03

Til
Undervisnings- og forskningsdepartementet

NOU 2003:16

– Kvalitetsutvalgets innstilling ”I første rekke”
Landsstyret i LUPE behandlet innstillingen i sitt landsstyremøte 11.-12.10.03.
Vi er svært bekymret for rettssikkerheten når det gjelder vår gruppe spesielt
og alle elever ellers med spesielle opplæringsbehov. Når spesialundervisninga
helt og holdent blir fjernet som en rettighet og overført til tilpasset opplæring, er vi meget bekymret for at både
kvalitet og kvantitet i opplæringa disse
elevene trenger blir skadelidende.
Utviklingen innenfor kommuneøkonomien og realiteter i budsjettene har ført til og
vil i 2004 føre til at mange kommuner vil
skjære ned i timetallet totalt, og tilpassa
opplæring og spesialundervisning rammes
sterkt. Det er ingen tro eller mening, men
er basert på realitetene, slik vi opplever
dem, i mange kommuner i dag og i budsjettarbeidet for 2004.
Det er meget betenkelig at elever med
spesielle behov skal fratas sine rettigheter slik utvalgets innstilling faktisk tilsier. Det har vært en styrke at de hittil
har hatt definerte rettigheter. Dette må
staten fortsatt opprettholde.
Endret rolle for PP-tjenesten er også
betenkelig sett i forhold til de elevgruppene vi har nevnt. PP-tjenesten som et selvstendig, faglig sterkt og forholdsvis uhildet
organ har vært en styrke for rettssikkerheten. Deres faglige tilrådinger har stått
sterkt og har ikke bare kunnet bli neglisjert eller tilsidesatt av rene økonomiske
hensyn.

PP-tjenestens nåværende rolle (som
beskrevet) bør absolutt fortsette i en ny
modell.
Retten til spesialundervisning for elever
med lærevansker/funksjonshemninger må
ivaretas på en bedre måte enn kvalitetsutvalget tilrår.
Kvalitetsutvalgets innstilling er nesten en
privatisering. På mange områder er retten
til spesialundervisning (eller kall det spesialisert tilpasset opplæring!) en grunnpilar i
rettssikkerheten for våre elevgrupper, for
livskvaliteten og for mulighetene til å kunne få et bedre liv som så langt mulig inte-

grerte i normalsamfunnet i den grad det er
mulig.
Vi ber derfor om at kvalitetsutvalgets
innstilling på ovennevnte område ikke
blir den faktiske realitet når endringer
skal vedtas i form av ny eller endret
opplæringslov.
Vennlig hilsen for LUPE
Ivar Tolstad, sekretær

Oslo 24.09.2003

Til Samferdselsdepartementet.
Til Kultur- og kirkedepartementet
LUPE er meget godt fornøydd med at
ordningen med ledsagerbevis for personer
med nedsatt funksjonsevne, som gir
mulighet for deltagelse, er iverksatt.
Spesielt mener LUPE det er meget bra at
KUF fra 2001 har satt som forutsetning
for bevilgninger til virksomheter som driver kulturformidling mot billettsalg, at
innehavere av ledsagerbevis for personer
med nedsatt funksjonsevne som kjøper
billett til full pris til en utstilling eller
annet arrangement, gis rett til gratis billett.
LUPE er kjent med at det er svært forskjel–6–

lig tildeling og bruk av ledsagerbevis fra
kommune til kommune, og vi ber om at
det blir sett på saken og utredet en lik
praksis over hele landet.
Ledsagerbevis bør også kunne benyttes på
busser og tog for alle med bistandsbehov.
Det burde kunne la seg ordne med NSB
og alle andre instanser som får statstilskudd.
For LUPE
Ole Berntsen
leder

Rapport fra kurset

«Prosjektutvikling FoU-forum våren 2003
4. - 5. mars på Hamar
Kurset hadde som tema hvordan ulike organisasjoner kan
sende inn prosjektsøknad til
Helse og Rehabilitering.

H

else og Rehabilitering er en stiftelse som fordeler overskuddet av
TV-spillet EXTRA. I 2002 ble
det delt ut kr. 171.260.500 til 127 ulike
organisasjoner for i alt 602 prosjekter.
Til organisasjoner vi kan sammenligne
oss med ble det delt ut betydelige beløp:
Autismeforeningen i Norge kr. 290.000
til tre prosjekter, Foreldreforeningen for
døvblinde kr. 170.000 til ett prosjekt,
Hørselshemmedes Landsforbund kr. 5
367 000 til 17 prosjekter, Landsforbundet
Dissimilis kr. 480 000 til tre prosjekter og
Norsk Nettverk for Down Syndrom kr.
120 000 til ett prosjekt.
”Helse og Rehabilitering. Stiftelsen for
norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner” har postadresse Karl Johans gate
23B, 0159 Oslo. T. 22 40 53 70. Faks. 22
40 53 71.
Internettside:
www.helseogrehab.no
Stiftelsen gir ut ”EXTRA bladet” med fire
nummer pr. år. Bladet kan man få fritt tilsendt, se adressen ovenfor.
Midler fra Helse og Rehabilitering kan
søkes av frivillige humanitære organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, menighetsråd, kommunale frivillighetssentraler og lignende. Det søkes
på egne søknadsskjemaer innenfor områdene forebygging, rehabilitering og forskning. Med søknaden må det følge en prosjektbeskrivelse. Det kan gis bevilgning
både til ettårige og flerårige prosjekter.
Søknadsfrist er 15. juni. LUPE skal ikke
sende søknad gjennom FFO fordi vi er en
selvstendig organisasjon. Fylkeslag av
LUPE søker gjennom hovedorganisasjonen. Det er mulig at søknader som kommer fra distriktene kan ha større gjennomslagskraft.

stiftelsen. Man kan også ”laste ned ” søknadsskjemaene og skrive søknaden direkte
på PC. Det er egne skjemaer for henholdsvis forebygging, rehabilitering og
forskning.

le EXTRA bladet og be om å få tilsendt
søknadspapirer. FFO arrangerer kurs
hvert år, vanligvis i begynnelsen av mars
måned.
Tore Gulbraar

Etter min mening er dette noe å tenke på
også for LUPE, kanskje spesielt for fylkeslagene. Et første skritt kan jo være å bestil-

Gapet mellom samfunnets
krav og den enkeltes forutsetninger

O

m forholdet mellom nedsatt funksjonsevne og funksjonshemming, forholdet mellom individ og samfunn, står det blant annet i stortingsmeldingen:
«Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av
kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses-,
syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser pga. allergi, hjerte- og lungesykdommer.
Det er ingen selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i begrensninger i samfunnsmessig deltakelse. Funksjonshemming oppstår når det foreligger et gap mellom
individets forutsentinger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon».

Interesserte organisasjoner kan få tilsendt
søknadsskjemaer ved å ringe eller fakse til
–7–

Tore Gulbraar

BLE VI GLEMT I VALGKAMPEN?
En av styremedlemmene i
Hedm./Oppl. Fylkeslag av LUPE,
Liv Grønnæss i Hamar, løftet
vår sak fram i lyset mot slutten
av valgkampen nå i høst. Noen
hver av oss burde ha gjort noe
lignende!

Ba politikerne om et direkte svar
Det hun gjorde var å alliere seg med en
dyktig journalist, Mette Sveaas Nordheim
i Hamar Arbeiderblad (HA), som gikk
direkte til lederne på de politiske partiene i
byen med spørsmål om hvorfor de funksjonshemmede helt var uteglemt i årets
valgkamp. HA hadde nemlig hatt en
reportasje med spørsmål til de politiske
partiene allerede i august om hvilke saker
de anså som viktigst for neste fireårsperiode. Liv Grønnæss fant fort ut at ingen av
dem nevnte de funksjonshemmede med et
eneste ord.

Ulne svar
Grønnæss og Sveaas Nordheim gikk så til
lederne for de 10 politiske partiene som
stilte liste i Hamar og ga dem to spørsmål:
Hvorfor nevnte du ikke de funksjonshemmede da HA spurte om ditt partis viktigste
saker? Hva finnes i ditt partiprogram om
funksjonshemmede? Lederne måtte nå
svare for seg med partinavn og bilde, noe
annet torde de vel ikke rett foran valget.
Men svarene skulle vise seg å bli ganske så
avslørende.
Vi kan ikke her fullstendig gjengi svarene,
men har plukket ut en setning fra hvert
svar, som vel taler for seg selv:
Sosialistisk Venstreparti: Kommunen er
garantist for at tilbudet blir bra.
By- og bygdelista: Vi har ikke med funksjonshemmede annet enn i generelle termer.
Det viktigste er at de får et godt tilbud.
Arbeiderpartiet: Bedre parkering for funksjonshemmede er en konkret valgkampsak.
Fremskrittspartiet. Det er viktig å legge til

rette for de funksjonshemmede og at de ikke
blir flyttet.
Kristelig Folkeparti: Vi har ikke nevnt de
funksjonshemmede eksplisitt og lister ikke
opp hva vi skal gjøre.
Demokratene: Må si at helse og sosial ikke
er min sterke side.
Senterpartiet: Partiet kvier seg for å bruke
ordet ”funksjonshemmet” i programmet,
fordi da lager vi øyeblikkelig en gruppe av
dem som skal særbehandles, og det ønsker vi
ikke.
Pensjonistpartiet: Vi ønsker at institusjonene skal ha aktivitetsleder, en som kan få tak i
folk til å gå turer med de funksjonshemmede
slik at de slipper sitte inne fordi det ikke er
mange nok på jobb.
Venstre: For å være helt ærlig har jeg ikke
så mye greie på situasjonen for funksjonshemmede i Hamar.
Høyre: Vi har ingenting som nevner forholdene for funksjonshemmede spesielt, men når
vi snakker om bedre tilgjengelighet for offentlig tjenester og skole som en av våre viktigste
saker, omhandler det alle som skal inn i skolen og alle som trenger offentlige tjenester.

Hvem taler de
utviklingshemmedes sak?
Hvem skal tale på vegne av de små og svake når politikerne ikke gjør det? spør Liv
Grønnæss i intervjuet med Mette Sveaas
Nordheim.
Der hennes sønn bor,
Kvitmyra, ligger mot Ankerskogen i
Hamar hvor det bygges ut et stort idrettsanlegg, også med kunstgress. Kvitmyra er
en eldre villa med fire leiligheter som i de
seinere årene har fått et strekt preg av forfall. Utvendig panel er i ferd med å gå i
oppløsning, murpussen skaller av og
grunnmuren
slår
store
sprekker.
Innvendig er det også nedslitt, dårlig vasket og trekkfullt. Situasjonen står i grell
kontrast til det kostbare idrettsanlegget
like ved hvor den friske ungdommen boltrer seg.

Kaldt, møkkete og
underbemannet

Boligen i Stafsbergveien 24, også kjent som «Kvitmyra», trenger ny maling, utskifting av panel og ny
murpuss. Bygningen er ikke vedlikeholdt utvendig på de 12 årene sønnen min har bodd her, sier Liv
Grønnæss.
Foto: Jens Erik Jensrud
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Det Liv Grønnæss kan fortelle om denne
boligene som er hjem for fire mennesker
med utviklingshemming, alle med stort
pleie- og omsorgsbehov, blir bekreftet av
en miljøarbeider ved Kvitmyra. Hun sier
bl.a. at ingen har ansvaret for renholdet av

fellesarealene. Skal jeg beskrive det
med ett ord, så blir det ”møkkete”.
Det er mugg på gulvet på kjøkkenet, og
et støvlag som plager de med astma og
allergi. Om vinteren er det direkte huskaldt. Praktiske oppgaver, i tillegg til å
ha blitt færre på jobb, gjør at miljøarbeideren føler hun ikke har tid nok til
brukerne. Det er veldig vondt å jobbe
på denne måten, fordi vi føler at vi ikke
strekker til, dette blir et oppbevaringssted, ikke et hjem, sier hun til slutt.

Positiv utvikling i høst
Etter at denne reportasjen hadde stått i
avisen har foreldrene sett merkbare forandringer til det bedre i Kvitmyra.
Huset har fått full innvendig husvask
og noen rom er malt. Det er også gitt
nye løfter om utvendig renovering av
bygningen til neste år. Liv Grønnæs
har hele tiden berømmet miljøpersonalet for deres innsats i en vanskelig
arbeidssituasjon Vi ser med spenning
fram til kommunens budsjettbehandling for 2004. Kanskje har den modige
moren satt en støkk i politkerne.

Vi må si fra.
Ingen andre gjør det
Igjen viser det seg at det blir de pårørende som må ta fatt i all forsømmelsen og urettferdigheten som finnes i
dette systemet. Stor heder til Liv
Grønnæss og andre som tørr å stå fra.
Men det kan være smertefullt nok når
avisen blir siste instans. Da er det viktig å ha en organisasjon å støtte seg til.
Spørsmålet er om vi i LUPE makter å
ta på oss et slikt ansvar.

Referat fra årsmøte i

HEDMARK OG OPPLAND
FYLKESLAG AV LUPE
på Gjøvik den 20. juni 2003

Å

rsmøtet ble holdt hjemme hos
Laila og Bernt Bergli som hadde
sørget for deilige kaker, kaffe og
mineralvann. Vi var til sammen åtte personer på møtet.
Med hensyn til godkjenning av innkalling
og saksliste ble det sagt at innkallingen
kom i seneste laget, noe leder beklaget.
Kveldens tema var hjelpevergens funksjon.
De tilstedeværende hadde gjort forskjellige
erfaringer enten det var en av foreldrene
som var hjelpeverge, søsken eller person
oppnevnt av kommunen. I det siste tilfelle
tok hjelpevergen seg utelukkende av det
økonomiske og deltok ikke på planleggingsmøter om bolig, skole, arbeid, fritid
og lignende. Det er viktig at hjelpevergen
samarbeider godt med foreldre eller annen
nær slektning og sørger for at disse blir
trukket inn i alle evaluerings- og planleggingssituasjoner. Et absolutt krav må være
at hjelpevergen kjenner den utviklingshemmede godt.
Tore Gulbraar opplyste at vi i år ikke hadde fått bidrag til LUPE-festen fra
Hedmark. Mye kan tyde på at dette skylles
en saksbehandlingsfeil, slik at det er godt
håp om at denne saken vil bli ordnet etter

sommerferien. Som arrangements-komite
til festen på Høyvang i slutten av oktober
ble Turid Jahren, Laila Bergli og Reidun
Gulbraar valgt. Turid Jahren foreslo at vi i
tillegg burde ha et medlemsmøte i vårsemesteret.
Tom Mailund fortalte fra utflytterfesten
på Åkershagan. Mange får ikke innbydelse
til denne festen. Tore Gulbraar ville ta
saken opp med kulturkontorene i Stange
og på Hamar.
Årsmelding og revidert regnskap ble
enstemmig vedtatt. Turid Jahren sa at vi
burde ha autorisert revisor til regnskapet.
Hun vil ta dette opp i LUPE sentralt med
sikte på samordning med de andre fylkeslagene.
Valget fikk følgende utfall:
Tore Gulbraar, Hamar, leder
Bernt Bergli, Gjøvik, kasserer
Reidun Gulbraar, Hamar, sekretær
Inger Bø, Fåvang
Turid Jahren, Hamar
Åsta Strangstad, Tretten
Liv Grønnæss, Hamar

LUPE på nett.
LUPE har tatt steget rett ut i cyber-space. I august fikk vi lagt ut ny hjemmeside på internett.
Her kan medlemmer og andre interesserte finne informasjon om LUPE, saker
vi arbeider med og brev LUPE har sendt
myndighetene på ulike plan.
På hjemmesidene til LUPE kan alle
interesserte også slippe til med egne innlegg og endatil kommentere andres innspill. Altså en interaktiv hjemmeside.
Du finner også informasjon om styret,
fylkeslag og hvordan du kommer i kontakt med de aktuelle tillitsvalgte i organisasjonen. Årets utgaver av under
LUPEN er også tilgjengelig.
Du finner LUPE på www.landsforbundet-lupe.no

Bernt, Tom Roar og Laila Bergli ønsker velkommen til årsmøte.
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Hamar 1. juli 2003
Tor Gulbraar, referent

Kjære Oslo-LUPE

Innlegg ...

T

Skriv til oss.

Innleggene står for lesernes egen regning.
Kort eller langt ...
... dine meninger teller ...

usen takk for feriepengene!
Jeg var på ferie i juli, og her
skal dere høre hvor jeg reiste. Både i fjor og året før var jeg i
Danmark, først med mor (Kari), så
med far (Stein). I år reiste vi alle tre.
Vi dro fra Byggninga som er huset
til Stein i Sverige. Det er ikke så
langt derfra til Gøteborg, men Kari
rota litt med veien. Heldigvis hadde
vi beregnet god tid, så vi kom tidsnok til båten som vi skulle reise med
til Fredrikshavn som ligger i NordJylland. Det var ikke fullt om bord,
så vi hadde god plass.
Kari hadde ordnet overnatting i
Skagen på forhånd. Hun bruker
mye Internet og hadde bestilt en
«camplet» hos en dame som het Jeanette. Jeg må innrømme at vi ble litt overrasket da vi så at det var et
slags telt! Her ser dere meg både utenfor og inni:
Det var kjempevarmt om dagen, men om kvelden var
det fint å legge seg inni«camplet´en». Skagen er en by
som er veldig berømt fordi mange malere var der og
lagde bilder for over hundre år siden, men for oss var
det egentlig for varmt til å gå rundt på gallerier. Vi
spiste god mat og spaserte litt rundt i byen og så oss
om, og vi var ikke de eneste som besøkte Skagen, nei!
Dere skal få se et bilde som Kari tok av Stein og meg
der, men det er ikke plass på denne siden.
Den andre dagen kjørte vi litt rundt omkring. Vi hadde ikke lagt noen spesiell plan, men vi var innom en
koselig liten by helt vestpå som heter Lønstrup der vi
kunne se langt utover Nordsjøen. Senere kjørte vi
over Limfjorden på en bro som sto åpen for at store
og små båter kunne passere.
Over alt i Danmark er det massevis av vindmøller.
Den første kvelden hørte Kari og jeg en svak lyd som
minnet om skovlene på en hjulbåt; det var en vindmølle. De lager elektrisk strøm til både gårder og
byer. Noen steder så vi gamle vindmøller også, men
de sto stille.
Den andre natta
overnattet vi i
Mariager som er
en by med
mange
små,
gamle hus i bindingsverk.
Vi
ville helst ha
bodd på Hotell
Postgaarden

Her er Stein og jeg i
Skagen
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Kari og jeg på en rasteplass
som er over tre hundre år gammelt, men der var det
fullt.
Alle dagene var det veldig varmt, og vi prøvde å finne
små, smale veier som gikk gjennom skog slik at det
ikke skulle være så ubehagelig å kjøre. Den tredje
dagen tok vi en liten ferje over Randers fjord, og så
dro vi til Ebeltoft som liksom er hovedstaden i
Molboland. Mens vi var der kom det noen skikkelige
regnskyll med lyn og torden, men da satt vi og spiste
sildetallerken på en restaurant som ligger i et helt
skjevt hus. De lager veldig god sild i Danmark.
Visste dere at det er utrolig mange hunder i
Danmark? Over alt hadde folk hund med seg på ferie,
og det var mange hunder inne på gårdsplasser både i
byene og ute på landet. Jeg er veldig glad i hunder, jeg
liker dem nesten like godt som katter.
Den siste natten skulle vi overnatte i det gule hotellet i
Grenaa der jeg har vært to ganger før. Det heter
Grenaa Strand Hotell og er kjempekoselig. De har
TV på rommene, og jeg synes det er ganske gøy å se
fjernsyn når jeg er på ferie for vi har ikke TV der jeg
bor. Vi gikk for å spise middag på en restaurant som
ligger helt ute i båthavna. Der fikk Stein og jeg verdens beste rødspette, og Kari som er vegetarianer fikk
noe som hun sa var himmelsk. Jeg visste ikke at de er
vegetarianere i himmelen, men det var visst ikke
akkurat det hun mente. Det var morsomt å sitte der
og se små og store seilbåter komme inn i havna for
kvelden. De fleste hadde dansk flagg, men det var
også mange svenske og tyske, og noen norske. Der satt
noen ved et bord utenfor som hadde en kjempesøt
hundevalp. Den var nesten bare en baby, og de måtte
passe den på skift mens de fikk spist maten sin.
På båten tilbake til Sverige var det stapp fullt, og det
tok lang tid å komme i land et sted som heter
Varberg. Da vi kjørte nordover E6 regnet det så voldsomt at det var vanskelig å se ut gjennom frontruta, så
det var deilig å komme tilbake til Bygginga. Mange
hilsener til Oslo-LUPE fra
Anne Bulbraar

Victor Norman provoserer FFO:

BRUKER FUNKSJONSHEMMEDE
- i kampen om flere midlertidige jobber
FFO reagerer svært negativt på
at Arbeids- og administrasjonsministeren bruker funksjonshemmede som argument for
mer bruk av midlertidige
ansettelser. - Vi føler at Victor
Norman forsøker å skyve funksjonshemmede foran seg i en
disputt med LO, sier FFOs leder
Arnt Holte. Tirsdag 4. november møtes ledelsen i FFO og
LO-leder Gerd-Liv Valla for å
diskutere funksjonshemmedes
situasjon i arbeidslivet.

I

samarbeid med LO håper FFO å komme frem til forslag om hva som skal til
for å bedre den stadig tøffere situasjonen for funksjonshemmede i arbeidslivet.
Tall fra Statistisk sentralbyrås tilleggsundersøkelse til arbeidskraftsundersøkelsen
2. kvartal 2003 viste nylig at det har blitt
20 000 færre funksjonshemmede i arbeid
bare det siste året.

Reagerer kraftig
Arnt Holte reagerer derfor kraftig på at
funksjonshemmede brukes for å få gjennomslag for økt bruk av midlertidige
ansettelser.

- Både Norman og
FFO vet at det er helt
andre tiltak enn lemping på reglene om
midlertidige
tilsetninger som skal til for
å få flere funksjonshemmede ut i arbeidslivet. FFO frykter at
forslaget vil bidra til at
flere funksjonshemmede skyves ut av
arbeidsmarkedet. Det
vil som følge av forslaget oppstå A- og Blag, der funksjonshemmede er de som
vil få de midlertidige
tilbudene og skjøvet
ut når disse opphører.

Blottet for ambisjoner
FFO har studert tiltakene Regjeringen har
foreslått i statsbudsjettet for å skape økt
sysselsetting blant funksjonshemmede.
Gjennomgangen viser at kun to av sytten
tiltak vil ha en positiv effekt på funksjonshemmedes situasjon. Fire av tiltakene vil
derimot forverre situasjonen, mens ytterligere ett vil bidra til dårligere levekår for
funksjonshemmede.

Brukermedvirkning,
men ikke lovfestet råd for
funksjonshemmede
Den eneste dissensen i NOU-en «Fra bruker til borger» var om kommunalt
råd for funksjonshemmede skal lovfestes. Flertallet mente nei og får støtte i
stortingsmeldingen.
Men om kommunene ikke blir pålagt å etablere egne råd for funksjonshemmede,
må de ta brukermedvirkningen på alvor, understrekes det i stortingsmeldingen:
«Regjeringen vil styrke brukermedvirkningen på kommunalt nivå for personer
med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen vi i tråd med anbefalingen fra flertallet i
Manneråkutvalget foreslå å lovfeste et krav om brukerrepresentasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det vil være ulike måter å organisere slllik brukerrepresentasjonen skal organiseres.»
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- Regjeringen har åpenbart ikke skjønt
alvoret. Situasjonen funksjonshemmede
møter på arbeidsmarkedet er mer dramatisk nå enn på årevis. Dette møter
Regjeringen med en politikk fullstendig
blottet for ambisjoner om endring, avslutter lederen i FFO.

FFO I KOMITEENE
I forbindelse med Statsbudsjettet 2004
vil en rekke av Stortingets komiteer få
besøk av FFO i løpet av høsten.
Først ut var Finanskomiteen mandag 20.
oktober, der egenandelspolitikk, kommuneøkonomi og arbeidsledigheten
blant funksjonshemmede var viktige
saker.
Dagen etter stod Samferdselskomiteen
for tur, og fortsatt gratis parkering for
funksjonshemmede var en av sakene
FFO tok opp.
Viktige saker i Sosialkomiteen 24. oktober var bl.a. kampen mot egenandeler,
kutt i trygdeordningene og bedre rehabilitering.
Les FFOs merknader til komiteene på
www.ffo.no

Innlegg ...

En Lukket verden ?

F

or noen år siden var jeg på et møte og fikk
høre hvor forferdelig mange av våre eldre hadde det ! – en sykepleier fortalte at man ofte ga
de eldre på institusjon medikamenter slik at de ble
voldsomt trette ! Ville de mot formodning, prøve å
reise seg opp, fikk de en voldsom hodepine.
Medikamentene de fikk, var også en fare for liv og
helse.
Sjokkert ble jeg også i forbindelse med HVPU-reformen. Pårørende fortalte hvordan de ble herset og
herjet med, latterliggjort m.m. Ofte gikk pårørende
fra møter de hadde med ”ekspertisen” etter å ha blitt
latterliggjort eller lignende. Personer som arbeidet
eller hadde arbeidet med mennesker med utviklingshemming, og som kom med ytringer, ble ofte stemplet som personer som kun snakket for seg selv, - de
ville jo prøve å få en økonomisk vinning på de utviklingshemmede, ble det bl.a. fremholdt.

Skriv til oss.

Innleggene står for lesernes egen regning.
Kort eller langt ...
... dine meninger teller ...

Men sjokkene skulle fortsette å komme. Etter den
såkalte reformen la jeg merke til noen merkelige
ansettelser ”rettet mot” de utviklingshemmede i
kommunen min. Kompetanse telte ikke, familietilhørighet til de som stelte med ansettelsene, telte
mest. I min naivitet trodde jeg det var helt legalt å ta
opp dette med de som hadde ansvar i saken, kommunalt kontor, og kanskje få en beklagelse og at man
skulle skjerpe seg til neste gang.
Det jeg og min kone fikk, var oppkjeftinger, løgner,
trusler og min kone ble på det verste løyet om. En
tid var jeg virkelig redd for liv og helse på grunn av
alle truslene.
Min kone og jeg skulle holde tett med det vi hadde
funnet ut.. - ellers..!
Tid har gått. Jeg kan lite om hjelpeordningene for de
utviklingshemmede. Jeg har en venn som er utviklingshemmet og jeg tillater meg å prøve å kontakte
hjelpeapparatet for å høre litt om hjelpevergeordningen, og jeg vil prøve, på en forsiktig måte, å koble
spørsmålene rundt min venn.
Først får jeg høre at dette er belagt med mye taushetsplikt. Så det er ikke sikkert jeg får høre noe som
helst. Jeg får dog tak i personene som skal kunne svare. Denne spør øyeblikkelig om jeg har noe å klage
over, samt at klage vil han ha skriftlig.
Så får jeg tak i min venns hjelpeverge som påberoper
seg kun å ha med min venns økonomiske hverdag å
gjøre. På nytt blir jeg spurt: Hva er det jeg har å klage på ? Jeg bedyrer at jeg ikke har noe å klage på, jeg
er kun interessert i hvordan hjelpevergeordningen
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foregår eller virker. Den andre tviholder på sitt. Jeg
vet ikke min arme råd.
Til slutt nevner jeg da noe som må være mindre enn
en bagatell. Men den andre roper opp: ”jeg visste
det, jeg visste det, og jeg vet hvem som har kommet
med dette, ja.
Dette er for meg en merkelig verden. Jeg får kontakt
med en person som arbeider innen sonen, hva nå det
enn er, i forhold til min venn. –Har jeg noe å klage
på ? Jeg svarer nei, nei og atter nei. Men jo da, jeg
HAR noe å klage på, det vet samtalepartneren. Jeg
skal sannelig få høre fra vedkommendes overordnede, det skal jeg være sikker på.
Det jeg får høre, er telefonoppringing far en fra min
venns familie. Jeg får nå høre om en sak innen familien, som jeg skal ha lagt meg borti. Det hele er jo så
langt fra sannheten som mulig. Men dette familiemedlemmet har helt klart fått feilaktige opplysninger
fra ”støtteapparatet” rundt min venn.
Så får man stadig høre helt forferdelig vonde hendelser rundt mennesker med utviklingshemming.
Hører at pårørende bl.a. ikke har noen som helst
sjanse til å nå frem hos det såkalte hjelpeapparatet.
Dette apparatet bruker ens handikappede familiemedlem i et råttent spill, og det greies, ofte på en
umenneskelig måte, å gjøre den handikappede langt
svakere enn vedkommende noen gang har vært.
Det siste av mye jeg har fått høre, er om et par der
den ene parten visstnok skal ha en liten utviklingshemming. (Jeg lurer på om ikke noen og enhver kan
ha det i gitte høve) Slike ”forferdeligheter” vil ikke
”hjelpeapparatet ” ha noe av, og all slags hindringer
blir forsøkt lagt i veien for de to.
Hva er det som skjer ? Vil de som er satt til å ha
omsorg for sine medmennesker, ha sine medmennesker i en egen, helt lukket verden?
En lukket verden der man får foreta seg det som man
til enhver tid finner for godt, gjerne grusomme ting?
Nei, slik vil vi ikke ha det, og slik skal det ikke
være !
Selv er jeg sterkt for at interesseorganisasjoner, det
være seg LUPE eller andre, trår sterkt til og virkelig
markerer seg når man får høre om uverdige forhold
for medmennesker, det være seg utviklingshemmede
eller andre.
Med hilsen
John Håve

Fakta om fritt sykehusval
Som pasient har du rett til å velge ved hvilket sykehus du skal bli behandlet eller vurdert.
Ordningen omfatter både innleggelser og polikliniske konsultasjoner ved offentlige sykehus og
distriktspsykiatriske sentre. Utvalgte private institusjoner er også med i ordningen.
Du kan for eksempel velge å bli behandlet ved et sykehus et annet sted enn der du bor fordi det
andre sykehuset har kortere ventetid eller fordi sykehuset du velger har spesialisert seg på din
lidelse. Likevel kan du ikke velge behandling på et høyere nivå enn det du er henvist til.

Hør med fastlegen

R

etten til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt
behandling, altså når du blir henvist til sykehus av en primærlege eller en legespesialist.
Som pasient er det din rett å velge sykehus etter de rammer som loven
og forskriften setter. Ofte er det naturlig at fastlegen din gjør deg oppmerksom på denne rettigheten om du ikke kjenner den fra før. Når
legen henviser deg til behandling, vil hun eller han vanligvis anbefale
hvilken behandlingsinstitusjon som er mest aktuell for deg. Her kan
ventetider være en viktig faktor.

Sjekk selv

D

u har også muligheten til selv å sjekke hvor ventetiden er kortest. Det gjør du enten ved å klikke deg inn på www.sykehusvalg.net eller ved å ringe grønt nummer 800 41 004. Når du
har funnet et behandlingssted som passer deg, må du få fastlegen din til
å henvise deg dit.
Er du allerede henvist til et annet sykehus, kan du selv ta kontakt med
sykehuset, og be dem sende henvisningen dit du ønsker.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å overføre køansiennitet fra et
sykehus til et annet. Ønsker du deg over til et annet sykehus, stiller du
likt i køen med andre som blir henvist på samme tidspunkt. Du kan
bare stå på én venteliste om gangen.

Reiseutgifter

V

elger du et sykehus innen din egen region er egenandelen for
reisen 95 kroner hver vei. For å reise til sykehus utenfor din
egen helseregion, må du betale 220 kroner i egenandel hver vei.
Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig med flere reiser i forbindelse med én og samme behandling.
Du får også dekket utgifter til overnatting etter egne satser om det er
nødvendig.
For mer informasjon: www.sykehusvalg.net
eller grønt nummer 800 41 004.
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Kløftav.
1454 FAGERSTRAND
Tlf. 66 91 82 16
Fax. 66 91 71 07

0107 OSLO
Tlf. 22 96 20 00

Fiberplast
Halsnøy A/S
5454 SÆBØVIK
Tlf. 53 40 11 30
Fax. 53 40 11 31

4056 TANANGER
Tlf. 51 64 79 00

Coop Hattfjelldal

Eidanger
3945 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 57 00
Fax. 35 55 48 44

Ol Johans v 1
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 54 01
Fax. 75 18 54 04

ASVO Fusa AS

DetNasjonale
AldershjemforSjømenn
Storg. 22, 3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50
Fax. 33 16 34 01

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
og Kraftverkene i Øvre Namsen
Sjøfartsg 3, 7736 STEINKJER
Tlf. 74 15 02 00 - Fax. 74 15 04 00

Søve
VideregåendeSkole

Ellengård
Arbeidssenter

Søve, 3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 86 00
www.sove.vgs.no

Stoa, 4858 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 90
Fax. 37 05 99 91

Kari og Lars
Design A/S

RisørogTvedestrand
Bilruter A/S

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 35 55
Fax. 69 34 35 56

PB 61, 4951 RISØR
Tlf. 37 14 94 20
Fax. 37 15 07 27

Skolt Auto AS
Stabburv. 3
1609 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 06 00
Fax. 69 36 06 01

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 67 00

Havly Fiskarheim
Havneg. 31
9991 BÅTSFJORD
Tlf. 78 98 42 05
Fax. 78 98 34 81

Henry Karlsenspl 1
9815 VADSØ
Tlf. 78 96 20 00
Fax. 78 96 23 70

5443 BØMLO
Tlf. 53 42 60 70
Fax. 53 42 60 71

PB 186, 3701 SKIEN
Tlf. 35 58 89 00
Fax. 35 53 02 18

4701 VENNESLA
Tlf. 38 13 72 00
Fax. 38 15 79 19

Arnesen Betong AS Hallingdal Kraftnett AS
Øyra, 9500 ALTA
Tlf. 78 43 06 77
Fax. 78 43 06 10

Gilde Bøndenes
Salgslag BA
Oskar Hansensv 2
6415 MOLDE
Tlf. 71 24 65 00
Fax. 71 24 65 01

Fredrikstad

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00
Fax. 32 08 71 50

Rådhuset
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 30 00
Fax. 56 55 30 01

/Kari Tufte

Lindalen
2975 VANG I VALDRES
Tlf. 61 36 85 00
Fax. 61 36 85 01

Klemmav. 8, 3550 GOL
Tlf. 32 07 56 00
Fax. 32 07 55 94

0303 OSLO
Tlf. 23 08 80 00

Storg 10
4790 LILLESAND
Tlf. 37 26 92 00

Torgg 9 Hafslund
1740 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60
Fax. 69 16 67 73

Sykehuset Innlandet - HF
TynsetDPS

Bjugn
kommune

Sjukehusv 9
2500 TYNSET
Tlf. 62 47 12 00
Fax. 62 48 31 13

7160 BJUGN
Tlf. 72 51 95 00
Fax. 72 51 95 01

FargerikeFagernes
-Interiørsenteret

A-hus
v

Jernbanev.
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 06 11
Fax. 61 36 14 05

Landskapsarkitekt MNLA

Arne Olav Moen
Biristrandv 294
2837 BIRISTRAND
Tlf. 61 14 08 80
Fax. 61 14 08 81

RegionskontorTelemark
Hesselbergs g 4
3717 SKIEN
Tlf. 35 90 53 00

Tannlege

Ove Eriksson

Grenland
Flåteservice A/S

Storg 86
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 31 30

Bedriftsv 34, 3735 SKIEN
Tlf. 35 90 46 00
Fax. 35 90 46 01

Kragerø
kommune

Haugerød&NilsenA/S
PB 199, 3701 SKIEN
Tlf. 35 52 55 40
Fax. 35 05 47 00

Sæterdals
Frisørsalong
Skrivev 16
1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

Arne Hasle AS
Vestre Ringv 1
1831 ASKIM
Tlf. 69 88 23 66
Fax. 69 88 54 58

Lienga 2, 1411 KOLBOTN
Tlf. 66 81 85 00
Fax. 66 81 84 20

2635 TRETTEN
Tlf. 61 27 62 23
Mobil 958 20 239

Nordreisa
kommune

Faret 10, 3251 LARVIK
Tlf. 33 11 37 47
Fax. 33 11 37 41

Rektor Ørns g 7
3717 SKIEN
Tlf. 35 90 56 00
Fax. 35 90 56 01

Berg
kommune
Helse og Sosial
9385 SKALAND
Tlf. 77 85 81 02
Fax. 77 85 82 40

Bjugn
kommune
Helse- og
omsorgsetaten
7160 BJUGN
Tlf. 72 51 95 00

3092 SUNDBYFOSS
Tlf. 33 05 86 58
Fax. 33 05 86 85

Brann- og
Sikringservice AS

TPSIngeniørfirmaA/S
6843 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 81 01
Fax. 57 72 84 23

Sør-Fron
RegnskapskontorBA

Gimlev 1
3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 46 33
Fax. 35 55 30 30

NCC - Anlegg
Kyrre Grepps g 11
2821 GJØVIK
Tlf. 61 13 70 00

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

Hafnor AS
Stålv 15
4629 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 48 00
Fax. 38 03 30 32

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

3237 SANDEFJORD
Tlf. 33 41 60 00

Regnskaps-&
Gudbrandsdal KonsulenttjenesteAS
Steinindustri A/S
Kårbyv

Lindebergv. 3
2016 FROGNER
Tlf. 63 82 36 63
Fax. 63 82 36 82

Ensjøv 25, 0661 OSLO
Tlf. 22 70 71 00

Langstranda, 8003 BODØ
Tlf. 75 54 94 90
Fax. 75 52 00 72
Mobil 948 66 694
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Botnaneset, 6900 FLORØ
Tlf. 57 74 93 65
Fax. 57 74 40 44

Trondheim Rheinhold & Mahla
kommune
Industrier as

Plan-ogbygningsenheten Verftsg 2-4, 6402 MOLDE
7004 TRONDHEIM
Tlf. 71 24 90 00
Tlf. 72 54 60 11
Fax. 71 24 90 20
Fax. 72 54 78 53

Renas-Polygon A/S
Volvo Penta Norden AB

Skole- og
Barnehagekontoret

9156 STORSLETT
Tlf. 77 77 07 00
Fax. 77 77 07 02

Psykiatritjenesten

Kirkeg. 18, 0107 OSLO
Tlf. 22 31 90 50
Fax. 22 31 87 53

Sandefjord
kommune

Oppvekstetaten

Støttumv 9, 1540 VESTBY
Tlf. 64 98 03 05 - Fax. 64 98 03 01

3791 KRAGERØ
Tlf. 35 98 62 00
Fax. 35 98 62 36

2686 LOM
Tlf. 61 21 14 18

PB 13, 1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 92 93 00 - Fax. 67 92 93 11

Vestby
kommune

Sivesindv. 12
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 15 33
Fax. 61 17 07 38

Tannlege

Per L. Bådshaug

/Allmenn psykiatrisk avdeling

Gjøvik Mekaniske
Verksted

Familie og Oppvekst

Vang
kommune

Noderhovsg 15
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 40 05

AaserudMøblerA/S

Hovsletta, 7380 ÅLEN
Tlf. 72 41 76 00
Fax. 72 41 76 18

Kråkerøyv. 2
1671 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 18 66

v

Kvam Herad
kommune

Holtålen
kommune

Gjerpen og Solum
Sparebank

Vennesla
kommune
3358 NEDRE EGGEDAL
Tlf. 32 71 24 62
Fax. 32 71 24 21

Titang. 7 B
1630 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 41 10
Fax. 69 38 41 20

Bekkevold

Rådhuset
6501 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 60 00

Beer Sten A/S

Isola AS

Eikelandsheiane
5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18
Fax. 56 58 10 66

Granåsen 2, 1362 HOSLE
Tlf. 67 15 74 40
Fax. 67 15 74 39

Kristiansund
kommune

Hoffsv 1 D, 0275 OSLO
Tlf. 24 12 65 00
Fax. 24 12 65 10

Stranda
kommune
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 80 00
Fax. 70 26 81 01
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Verv:

Navn:

Adresse
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Ole Kr. Berntsen
Thor Henriksen
Ivar Tolstad
Helga Jørgensen
Jostein Søreide
Turid Jahren
Astrid Aarø Engen

Leiknes, 9300 Finnsnes
Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo
Larskåsvn. 36, 3676 Notodden
9302 Rossfjordstraumen
Saksarrinden 62, 5253 Sandsli
Hellevn. 13, 2319 Hamar
6146 Åheim

77 84 56 21
22 21 11 14
35 02 03 84
77 84 67 63
55 22 97 98
62 52 26 25
70 02 40 24

Margrethe M. Hjortnes

Korsvollbråten 19a, 0880 Oslo

22 23 27 34

Tore Gulbraar
Gudrun Bergsland
Beathe Signy Hebnes
Jostein Søreide

Chr. Bruunsgt. 11, 2300 Hamar
Gulltunvn. 26, 3676 Notodden
Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg
Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

62 52 47 47
35 02 02 30
51 54 81 93
55 22 97 98

gulbraa@online.no

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 66 15

hara-ha2@frisurf.no

Astrid Aarø Engen

6146 Åheim

70 02 40 24

a-aaro@frisurf.no

Gerd Hestad
Ole Kr. Berntsen

Nils Ryjordsvei 5, 7020 Trondheim 72 55 75 39
Leiknes, 9300 Finnsnes
77 84 56 21

jbhestad @frisurf.no
olkrbe@online.no

Asbjørn Sandvik
Odd Myrland
Irene Hansen
John Håve

Joåsveien 21, 4846 Arendal
Torvmyrveien 23, 1476 Rasta
N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg
Grindal, 7393 Rennebu

as-sandv@online.no
odd.myrland@c2i.net
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PRIS TIL MORTEN PREST
P
Morten Svendsen, integreringsprest i Oslo bispedømmeråd, er tildelt prisen ”Læringsfellesskap for alle” for
sin innsats med å integrere funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede i menigheter.
Av Helge Johan Stautland/KPK

risen ble i oktober delt ut for første gang, og det var Kirkerådet og
Frikirkelig studieforbund som
stod bak markeringen. Prisutdeler var
ingen ringere enn Per Christian
Ellefsen, kjent som Elling i filmene med
samme navn.
– Prisvinneren har gjort en formidabel
innsats med å integrere funksjonshemmede i menighetslivet. Siden 1979 har
hovudfokuset for Morten Svendsens
prestegjerning i Den norske kirke vært
de funksjonshemmede og deres familier.
Svendsen var også en pioner; han er den
første som ble ansatt som integreringskonsulent i kirken. Svendsen er en integreringsprest i ordets rette forstand, sa
Ellefsen under utdelingen.
Hensikten med prisen som ble delt ut er
å stimulere og motivere menigheter til å
inkludere funksjonshemmede i studieaktiviteter, og legge til rette for slike
aktiviteter. Kirkerådet og Frikirkelig
studieforbund har besluttet at prisen
skal tilfalle en profilert person gjennom
mange år, og som har vist et brennende
personlig engasjement.

Tilstedeværelse

Morten Svendsen (t.v.) får overrakt prisen ”Læringsfellesskap for alle” av skuespiller Per
Christian Ellefsen.
KPK-FOTO: HELGE JOHAN STAUTLAND.

– Jeg tror følelsen mange funksjonshemmede har kjent på i mange år i forhold til kirken, kan sammenlignes med
det å i etterkant få høre om et bursdagsselskap du ikke var invitert til. Du spør
det selv: Hvorfor ble ikke jeg invitert?
Vi snakker alle om tilhørighet. Men det
blir ikke noe av tilhørigheten dersom vi
ikke også har tilstedeværelse, sa Morten
Svendsen etter at han hadde fått prisen.
Svendsen har også vært drivkraften bak
mye studiemateriell som er tilrettelagt
for funksjonshemmede, og har vært
konfirmasjonsprest for funksjonshemmede i alle aldre.

