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Ingen vil ha et sorteringssamfunn.  Bare tanken
på å leve i et samfunn med slike idealer fyller
oss med skrekk og gru nå to generasjoner etter

siste verdenskrig.  Dette er noe av bakgrunnen for
at den politiske diskusjonen om funksjonshem-
ming så sterkt dreier seg om de høye aborttallene vi
har i Norge og om på hvilket grunnlag en velger å
ta abort.  

En modig mor til et sterkt funksjonshemmet barn,
Anne Kristine Haugerud, har ved flere anledninger
stått fram i Aftenposten (11. og 24. mai i år) og
hevdet at funksjonshemmede barn er mest politisk
interessante i fosterlivet.  Etter fødselen må du
stort sett stole på egne krefter.

En ting er mangel på samordning i hjelpeapparatet
og at tilbudene varierer sterkt fra kommune til
kommune.  En annen ting er at foreldrene selv

må prøve å finne fram
i systemet og på
mange måter være sin
egen saksbehandler. I
tillegg må vi være lege,
sykepleier og fysiote-
rapeut, sier Anne
Kristine Haugerud.
Helst ville hun vært en
helt vanlig mor som
hadde overskudd til å
bake boller, tulle og
leke.  Men hva når en
av to timer av arbeids-
dagen går med til tele-
fonsamtaler og skri-
ving av søknader og
purrebrev?

En god del mødre er uvitende om at det barnet de
bærer kan bli funksjonshemmet.  Så slipper de det
umenneskelige valget  om å avbryte svangerskapet
eller ikke.  Likevel blir mange gravide skremt av at
så mye faller på moren når hun får et barn med
spesielle behov.  Så skremt at hun tviler på om hun
har ressurser til å være mor til et funksjonshemmet
barn, for den saks skyld foreldre til unge og voksne
med funksjonshemming.

Kampen mot sorteringssamfunnet er ikke først og
fremst å fremme et lovverk om fosterdiagnostikk,
om bruk av ultralyd eller fostervannsprøver.
Spørsmålet er i hvilken grad alle i et samfunn er
villig til å ta ansvar for mennesker med funksjons-
hemming. For unge foreldre er det gjerne kampen
om omsorgslønn og avlastning som står i fokus.
Senere blir det nye stridigheter: Barnehage og sko-
le, arbeid og bolig, fritid og ferie, i det hele et sosi-
alt nettverk.  

Krumtappen i det hele er økonomi, først og fremst
kommunenes prioriteringer i budsjettarbeidet.  Vi
foreldre vil naturlig nok utvikle aggresjon mot
saksbehandlere og byråkrater, mot folkevalgte i
kommune, fylke og stat og ikke minst mot grådig-
hetskulturen hvor ledere  oppnår skyhøye lønnsav-
taler og pensjoner.

Det er vår plikt å være på vakt til en hver tid, påpe-
ke mangler og fremme de funksjonshemmedes ret-
tigheter på alle plan. I tillegg bør vi si til den enkel-
te som står fram og hevder at de ikke vil leve i et
sorteringssamfunn: Hva gjør du med det sånn i
hverdagen?  Det er ikke nok å si, du må gjøre noe
helt konkret. Til nå har alt for mye falt på de
funksjonshemmedes familier. 

Er de funksjonshemmede 
mest interessante i fosterlivet?

Kampen mot sorteringssamfunnet

AV TORE GULBRAAR
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N

UPE

Inr 2 av Under LUPEN er advokat Finn
Kåre Brox betenkning (på oppdrag fra 
LUPE) i forbindelse med utviklingshem-

medes erstatningsansvar tatt inn i sin 
helhet. Bakgrunnen for vurderingen var en
henvendelse fra en mor hvis sønn 
var bosatt i Egersund kommune, og hvor
kommunen ville gjøre ham ansvarlig 
for skade. Moren var bekymret for de even-
tuelle konsekvenser dette ville få 
for sønnens økonomi, og dermed for hans
muligheter til hjembesøk, ferie o l.

Advokatens betenkning ble av LUPE sendt
Egersund kommune, og kommunens 
advokat har sett på saken. Vi er ikke kjent

med nevnte advokats vurderinger 
og eventuelle konklusjoner, men kommunen
har besluttet å dekke de aktuelle 
utgifter. Det er fra kommunen uttrykt
muntlig til oss at man ikke har tatt 
noen prinsipiell beslutning, men at man vil
vurdere erstatningsansvaret fra 
sak til sak.

For LUPE er saken av stor viktighet og vi
antar at vår advokats vurderinger kan 
benyttes i tilsvarende eller lignende saker. Vi
finner også konklusjonene 
rimelige, det bør tilligge kommunen som
omsorgsyter å ha ansvaret når en 
utviklingshemmet forvolder skade.

REDAKTØR  SØKES
Styret i LUPE er blitt varslet om at nåværende redaktør i Under LUPEN, 
Kåre Kvalvåg, vil ha avløsning etter å ha hatt ansvaret for bladet siden 1996.

Det søkes derfor etter en ildsjel med sans for det skrevne ord til å etterfølge han 
fra 2005.
Redaktøren har møterett i landsstyret og landsmøtet i LUPE.

Det gis en kompensasjon for arbeidet med bladet. Vilkårene kan evnt. 
drøftes med styrets leder, Ole Kristian Berntsen, på tlf  77 84 56 21.
Andre opplysninger kan gis av redaktør Kåre Kvalvåg på tlf  55 24 39 86

LANDSMØTE - 
LIKEMANNSKURS 2005
Landsstyret planlegger likemannskurs på Sanner hotell, Gran på Hadeland, 
20.- 21. mai 2005.
Et av temaene på kurset vil være sorg og sorgbehandling for utviklingshemmede med
integreringsprest Einar Sand. Dette temaet måtte jo som mange vil vite, utgå fra pro-
grammet i Bergen i år.
Kurset starter allerede kl. 11.30 på fredag og avsluttes lørdag ettermiddag med en sosial
tur.

Styret vil komme tilbake til fylkeslagene med innkalling og mer informasjon senere,
men alle oppfordres til å sette av dagene allerede nå.

Søndag 22. mai blir det innkalt til ordinært landsmøte i LUPE samme sted.
Sakspapirer og formell innkalling vil bli utsendt i god tid.

Utviklingshemmedes
erstatningsansvar
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Ramma for driftstilkott til organisasjona-
ne er redusert med 1,5 mill frå 2004. I
denne ramma ligg både paraplytilskott og
tilskott til lokalt arbeid (tidlegare fylkesle-
gemidlar), i tillegg til driftstilskottet til
organisasjonane sentralt.Korleis det vil slå
ut for det sentrale driftstilskottet til orga-
nisasjonane har vi ikkje nok informasjon
til å vite enno. Det er likevel grunn til å
tru at det kan bli eit kutt. 

Fylkeslegemidlane forsvinn 
Ramma for tilskott til lokalt arbeid vil frå
2005 bli overført til organisasjonane sen-
tralt som i stor grad sjølv vil få avgjere på

kva måte desse midlane skal fordelast til
lokalt arbeid i eigen organisasjon. Det er
ikkje klart kor stor den totale potten blir,
og heller ikkje korleis denne skal fordelast
mellom organisasjonane. I 2004 var det
24 millionar til fordeling.

Likemannsarbeidet styrkes
Den beste nyheita for organisasjonane er
at likemannspotten er foreslått auka med
nesten 38%. Den nye ramma er på nær
19.7 mill, og _ av dette er øyremerka like-
mannsarbeid i samband med arbeid og
attføring.

STATSBUDSJETTET 2005 

Egenandeler, innstramninger og kutt
- provoserer funksjonshemmede 

FFO konstaterer at Regjeringen prioriterer å gi lavere skatt til de som har mest, og at
regningen sendes til mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom
gjennom økte egenandeler på over 1,1 milliarder kroner. Funksjonshemmede er uten
tvil de store taperne i dette budsjettet.
Egenandelstaket heves fra 1.550 kroner til 2.500 kroner, mens grensen for Tak 2 senkes
fra 4.500 til 3.500 kroner. Dessuten innføres det en ny egenandel på 45 kroner for fysi-
oterapi for pasienter på diagnoselista.
- Regjeringens egenandelspolitikk er rett og slett helsefarlig for funksjonshemmede og
mange vil måtte velge mellom bort nødvendig behandling om dette blir vedtatt, sier
FFOs leder Arnt Holte.

Familier med 
funksjonshemmede
barn
- uvisst hvilken effekt den
foreslåtte satsingen får

Regjeringen ser at foreldre med
funksjonshemmede barn kan være
i en særegen og vanskelig situasjon

som kan begrunne egne regler, og det
foreslås at de vil kunne få særfradrag fra
første krone for dokumenterte merutgifter
som skyldes barnets helsetilstand.Et typisk
område for denne fradragsutvidelsen vil
være foreldre som på grunn av sitt barns
funksjonshemning har større tilsynskost-
nader enn det som dekkes av foreldrefra-
draget, men likevel så lavt at det ikke kva-
lifiserer til særfradrag for store sykdomsut-
gifter. Utgifter som dekkes i grunn- og
hjelpestønaden vil ikke bli fradragsberetti-
get.FFO får opplyst at det har vært gjort
interne beregninger på effekten av forsla-
get, men det gjenstår å se hvor mange som
vil omfattes av ordningen.

Familieveiledning 
Regjeringen bevilger også 4 mill kr over til
”Familieprosjektet” rettet mot familier
med barn med funksjonshemning, 3 mill
kr går til samlivsveiledning samt 2 mill kr
til tiltak for familier med små barn i en
vanskelig livssituasjon, også kalt Home-
start Familiekontakten.

Første opplag av Jungelhåndboka ble
raskt utsolgt, og nytt opplag er nå i tryk-
ken. Ideen til Jungelhåndboka er kommet
fra brukere som har henvendt seg til
Rettighetssenteret og klaget over proble-
mer med å finne fram til sine rettigheter
og deretter få tilgang til rettighetene.
For mange funksjonshemmede er møtet
med regelverk og det offentlige tjeneteap-
paratet både uoversiktlig og vanskelig.
Boka er skrevet av Tove Eikrem Mork,
leder for FFOs Rettighetssenter, og er
tenkt brukt som håndbok og kursbok.

Boka tar opp spørsmål innenfor velferds-
retten og opplæring og utdanning,
arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenesten,
sosialtjenesten, barneverntjenesten, bolig-
spørsmål, tilgjengelighet, erstatningsord-
ninger, skattefradrag og offentlig saksbe-
handling.
Boka finnes også på CD-rom i DAISY-
format.
Pris for bok eller CD er 100,- pr stk. pluss
porto. 
Jungelhåndboka kan bestilles på e-post:
info@ffo.no eller på telefon 22 79 91 00

Kutt i driftstilskottet til organisasjonane
– samt ny praksis for fordeling av tilskott til lokalt arbeid

Går du deg vill i paragrafjungelen?
– Jungelhåndboka er her, første opplag utsolgt!
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Stykket ble første gang presentert for
et fullsatt Oslo Konserthus som en
del av de kulturelle innslagene under

Rehabilitation International World
Congress 2004 i Oslo i juni.

- Radio X har vært et stort løft for oss alle,
for aktører og støtteapparat, men det har
vært utrolig moro og vi er stolte over
resultatet, sier stykkets opphavsmann, Kai
Zahl. Grunnleggeren av Dissimilis, som
nå er 73 år gammel, hadde ansvaret for de
kulturelle innslagene på verdenskongres-
sen i Oslo. Det var i forbindelse med dette
arbeidet han fikk ideen til å skrive en egen
musikal. 

Et budskap til alle mennesker
- Det er ikke noe som gleder meg mer enn
fulle benkerader når vi står på scenen, sier
opphavsmannen. Han lover en stor fore-
stilling også i Ibsenhuset i Skien i novem-
ber.
- Radio X har et budskap til alle mennes-
ker, uansett bakgrunn, hudfarge, kultur

og religion. Det handler om sameksistens
og respekt for hverandre.

Stephan Ackles gjesteartist
- Våre aktører spiller rollefigurer fra alle
verdens hjørner. Ikke bare er det lagt stor
vekt på innhold, tekster og melodier.
Publikum vil også få oppleve de vakreste
kostymer, sier Kai. Han tar hatten av for
kreativitet og arbeidsvilje blant Dissimilis
frivillige støttespillere som også denne
gangen har brettet opp ermene i forbere-
delsene til Skien-forestillingen. Og han er
glad for at Stephan Ackles, tidligere deko-
rert med Dissimilis`gullnål, igjen stiller
opp.

Alltid like imponert
- Jeg kommer aldri til å slutte å la meg
imponere over den fantastiske jobben alle
frivillige gjør hver gang vi skal ha en stor
forestilling på beina, sier han.
Velkommen til Ibsenhuset i Skien, Lørdag
13. november kl. 18.00

Dissimilis besøker Skien
med Radio X

Ibsenhuset lørdag 13. november:1,5 milliarder 
kroner
- til ressurskrevende brukere i år

Hele 1,5 milliarder kroner skal
staten dele ut til ressurskreven-
de brukere i år. Det er 860 mil-

lioner mer enn i fjor. FFO har i mange
år arbeidet for at denne gruppen skal få
bedre vilkår i kommune-Norge. - Dette
er et betydelig løft. Nå når Stortinget og
staten har vist vilje til å satse, forventer
vi at kommunene tar ansvar og følger
opp. De kan ikke lengre bruke unnskyl-
dingen om at de ikke har råd, sier Jarl
Ovesen, assisterende generalsekretær i
FFO. I 335 kommuner er det 3398
"særlig ressurskrevende brukere" som i
disse dager til sammen får 1,5 milliarder
kroner i øremerket tilskudd fra staten.
Det dreier seg om personer under 67 år
med store hjelpebehov, som får omfat-
tende helse-, sosial- og pleie- og
omsorgstjenester fra kommunen. Det
gjelder for eksempel om psykisk utvik-
lingshemmede, fysisk funksjonshemme-
de eller psykiatriske pasienter.

Ordningen skal evalueres
Kommunens netto utgifter må overstige
700 000 kr. før det utløses penger fra
staten for hver ressurskrevende bruker.
FFO gikk inn for et lavere innslags-
punkt på 600 000 kr.- En institusjons-
plass koster litt under 600 000 kr. Vi er
bekymret over at kommunene fortsatt
kan være fristet til å velge institusjons-
plass fremfor andre løsninger, fordi det
blir billigere selv med øremerkede til-
skudd. FFO er derfor spent på hvordan
det slår ut, og er glad for at Stortinget
har bedt om at ordningen evalueres
underveis, sier Ovesen.

Lørdag 13. november kl. 18.00 
heises sceneteppet i Ibsenhuset i Skien for Dissimilismusikalen Radio X.

Stephan Ackles er gjesteartist.

Dissimmiliskoret ved en tidligere forestilling

Funksjonshemmede
og SFO
FFO ba Stortinget om å fremme forslag
om at ordlyden i § 7-3 i opplæringslo-
ven endres slik at elever med funksjons-
hemning også skal ha rett til skyss mel-
lom hjem og SFO, såfremt de har rett til
skyss mellom hjem og opplæringssted. I
dag er det mange kommuner som sier
nei til dette. Er det vikelig sant, var
spørsmålet i Stortinget da FFO var på
høring i forbindelse med behandlingen
av statsbudsjettet for 2005.
Det fremstår som urimelig, og forhå-
pentlig utilsiktet, at elever med funk-
sjonshemning skal kunne nektes skyss
mellom hjem og SFO, sier Liv Arum,
generalsekretær i FFO.
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Transport i manuell rullestol
Både stolen og barnet må sikres.

• Hvis det finnes godkjent rulle-
stol (kollisjonstestet), bruk det.
Foreløpig vet jeg ikke om noen.
Jeg vet det finnes en vogn som er
kollisjonstestet. Der kreves det, i
følge brosjyren, en trepunkts sele
i tillegg. M.a.o. mer enn kravet
om et sikkerhetsbelte (som kan
være to-punkts).

• Rullestolen skal festes til gulvet i
bilen. Bruk E-merkede stropper.
(En E i en sirkel). Rullestolen
må ha kroker, fire punkter.

• I tilfelle påkjørsel bakfra må rul-
lestolen ha hodestøtte.

• For å sikre barnet må det brukes
et godkjent bilbelte. Det holder
ikke med stropper eller selene i
rullestolen. Bruk bilens E-mer-
kede sikkerhetsbelte. Det kan
være et belte som går fra gulv til
gulv, m.a.o. det er ikke krav om
at det skal benyttes en trepunkt-
sele. HOLDEBELTET SOM
FINNES I RULLESTOLEN
ER IKKE TILSTREKKELIG.

Andre sikkerhetsregler
Barnet må ikke settes i frontsetet hvis
bilen har airbag.
Hvis barnet sitter i vanlig bilstol, pass
på at selene er festet tett inn til krop-
pen, slik at barnet er presset inn mot
ryggen av stolen hele tiden. Da min-
sker man belastningen i tilfelle brå-
stopp.

Hvis reglene ikke følges, kan man
anmelde det til politiet. Man kan også
ta kontakt med en trafikkstasjon.
Brosjyren”Sikring av funksjonshem-
mede barn i bil” finner du på internett
her: http://www.shdir.no/index.db2?
id=4876

Sikring av barn i bil
Hei folkens

Jeg har notert meg at det å sikre våre barn er vanskelig, men ikke
mindre viktig enn andre barn. Jeg har derfor gjort noen undersøkel-
ser og funnet ut hva som er kravene til sikring.

MEN problemet så vidt jeg kan se, er at reglene ikke etterleves.
Spesielt ikke det at barna skal sikres med et belte i tillegg til at selve
stolen skal sikres.
Noe av problemene med dette er at det ikke er høy nok bevissthet
rundt dette, og taxisjåførene dermed får lov til å gjøre det lettvint for
seg selv. 
Sannsynligvis er det en økonomisk gevinst i dette også.
Min opplevelse av å prøve å snakke om dette, er dårlig. De forstår
stort sett ikke problemet, og mange kan ikke si noe om kravene som
stilles til dem. Dessuten så kjører de jo så forsiktig, mener de selv
(som om de var alene på veien). Dessuten har jeg en mistanke om
at en del av bilene er dårlig utstyrt.
Jeg tror derfor at det som trengs er en offensiv fra oss foreldre og
andre som har med disse barna å gjøre. En taxisjåfør fortalte meg at
det er stor forskjell på institusjonene, de kunne tydelig se hvor det
var en bevissthet rundt dette.
Hvis vi alle krever forsvarlig sikring, kom vi kanskje noen vei når vi
prøver å få til en forsvarlig sikring av våre umistelige barn.
Hvis vi ikke kommer noen vei, kan vi anmelde det. Evt. kan man
ta kontakt med en trafikkstasjon. Det er en anbefaling fra Harald
Gjelsvik i Vegdirektoratet.

MVH
Elin Kristiansen

Sikring av handikappede barn 
i manuell rullestol
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”Min Sønn – mitt håp” er en mors historie
fra virkeligheten. Det handler om livet og
kjærligheten til deres yngste sønn Øyvind,
en nydelig gutt som fikk diagnosen autist,
bare 3-4 år gammel. Men boken belyser
også familiens kamp mot formynderiet,
byråkratiet og kynismen på sitt verste. 
Svanhild Hals Strøm forteller her med inn-
levelse og følelser om sin sønn som har
autisme som er et syndrom og en livslang
funksjonshemming. Hun forteller om hans
fødsel, barndom og oppvekst og sine
betraktninger rundt det å ha fått et annerle-
des barn enn de fleste. 
Hun skriver; ”Jeg vil helst bruke min egen
karakteristikk av denne tilstanden autisme,
fordi dette er en bok skrevet av en mor slik
hun opplever det.
På den ene siden ikke en fagbok men net-
topp fordi det er en mor som forteller om
sin sønn blir det faktisk det likevel.
Ingen kjenner sitt barn som en mor gjør
det.
Øyvind er det en kaller en vandrer. Han
kan lite være i ro. Jeg vil fortelle om ganger
hvor han var ute på disse sine lange van-
dringer og kom hjem etter svært mange
timer men også de gangene da han ikke
kom….
Likeledes om barnehagetid, skolegang,
pubertet og flytting hjemmefra.”
Hva er autisme? Svanhild Hals Strøm for-
klarer i sin bok at; barn med autisme tidli-
gere ble kalt for ”Glasskulebarna”, av den
årsak at de på en måte levde i en slags
avskjermet verden hvor du kan se de, men
hvor de ikke alltid ”ser” deg. De er mennes-
ker som virker svært tillitsvekkende fordi de
som oftest har et pent utseende. Hun for-
teller også at; autisme er en tilstand hvor
autisten tilsynelatende er tilstede i en sam-
tale, men likevel ikke er tilhører når du
henvender deg til personen. Om personen
bare har funksjonshemningen autisme, kan
du ikke med sikkerhet si at det er et men-
neske med autisme du har foran deg når du
bare ser det. 
Hun forklarer videre i sin bok at; ”autister
er personer med forskjellige egenskaper
som alle oss andre. Faktisk kan det virke
som om autistiske mennesker merkelig nok
er mer ulike hverandre enn vi såkalte andre

normale mennesker er. Tross at de er dette
har jeg funnet ut at min sønn som forøvrig
har autisme som diagnose, faktisk ønsker
kontakt med andre mennesker til visse
tider. Men det må være på hans egne pre-
misser og hans egen måte, m.a.o. når han
selv ønsker det.” 
”Er det personalet i en omsorgsbolig som
går på skift, eller er det foreldrene som har /
har hatt barnet sitt boende hos seg opp i
gjennom hele oppveksten, som kjenner han
best? Hvem bør være hjelpeverge/verge for
sitt barn, når ønsket er tilstede, om ikke
den som kjenner personen best, nemlig for-
eldrene eller de nærmeste pårørende? En
del fagfolk benytter paragrafer, stillinger og
status for å oppnå det de vil, og det på en
meget trist, nedverdigende og uverdig måte
ovenfor det autistiske menneske og dets
nærmeste pårørende, synes jeg.” 
”Det er ikke antall møter med forskjellige
fagfolk som betyr noe for kvaliteten på hjel-
pen fra dem! Hvilken hjelp er det at de
overgår hverandre i høytsvevende ord og
meninger, om de ikke har innsikt og innle-
velse i den funksjonshemmedes liv og hel-
se? 
Jeg ber mange av dere fagfolk om å legge
dere på en helt annen linje i måte å
behandle og se på den funksjonshemmede
og dens nærmeste pårørende! 
Vis dem omtanke og respekt!” 
”Til å begynne med når en blir klar over at
ens barn har diagnosen autisme blir en gjer-
ne fortvilt og føler seg psykisk knust, men
kanskje ikke så veldig lenge etterpå vokser
det opp et inderlig og sterkt ønske om å
kjempe for og om å forsvare den du får mer
og mer sterke følelser for. - Et ønske om å
gi ditt funksjonshemmede barn det beste
tilbud.
Det vokser frem en kamplyst i deg og et
ønske om å forsvare den som jo ikke kan
forsvare seg selv.

Til dere som leser dette og som er i liknen-
de situasjon som meg, husk:
Gi aldri opp!
Det er alltid et håp!” 

Dette er en alvorlig og gripende historie
med dype følelser, angst, håp og fortvilelse i

en årelang kamp mot de som faktisk er satt
til å hjelpe, men som i stedet motarbeider
og har som sitt motto; ”du skal ikke kom-
me her og komme her”. Det er overfor-
mynderiet, byråkratene, forståsegpåerne og
de som tilsynelatende mangler det viktigste
av alt i en slik sammenheng -, det som
heter ”sosial intelligens”. Som nær venn av
familien har jeg fått god innsikt i den situa-
sjonen de befinner seg i og må beundre de
for sitt pågangsmot, og for å ha klart å
beholde likevekten i sin kamp overfor det
lokale offentlige ”hjelpeapparatet”. Det var
overhodet heller ingen hjelp å få fra fylkes-
mannen som i stedet valgte å motarbeide
familien ved å spille på lag med kommunen
og det lokale ”hjelpeapparatet”. 
I august fyller Øyvind 22 år og mor
Svanhild sitter med mange tanker om
fremtiden. Hun ber en stille bønn om at
Øyvind overvinner de vansker han vil møte
videre i livet sitt. At han får muligheten til å
utvikle seg og beholde gleden og solen inni
seg. 
Denne saken er synonym med hvordan
mange familier i Norge med autistiske barn
har det overfor sitt lokale hjelpeapparat. Jeg
legger derfor inn disse linkene som en
bekreftelse på det; http://www.namdalsavi-
sa.no/Nyhet/article1171614.ece 
http://www.adressa.no/nyheter/article.jht
ml?articleID=496955 - http://tux1.aften-
posten.no/meninger/kronikker/d133005.h
tm
Boken kan bestilles gjennom Forlaget
”Kolofon” eller gjennom forfatterens eget
forlag ”Bjørgli Forlag”

MIN SØNN
– MITT HÅP
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Eineståande er det
enkle ordet eg
finn å kunne

bruke om vår lands-
mann Erik Eriksson
Bye. Ingen før, ingen
samtidig og aldri heret-
ter fanst, finst eller vil
finnast akkurat eit slikt
menneske som han på
Vårherres vesle klinke-
kule!
Sonen Ola sa i talen ved
sin fars gravferd at alle vi
andre enn familien had-
de hatt han til låns. Han
var vår! sa Ola. Sjølsagt
var og er han først og
fremst deira. Slik skal
det kjennast og slik skal
det vere. Men Erik Byes
familie må nok innsjå at
vi andre ikkje kan nek-
tast å kjenne på vår rett til å eige
våre opplevingar med han, og vår
kjærleik til denne gåverike og rause
mannen.
Lenge før våre organisasjonar fekk
gjennomslag på samfunnsarenaen
for kravet om respekt for dei utvik-
lingshemma, opplevde Erik Bye dei
genuine kvalitetane som utviklings-
hemma menneske står for. Sjølsagt
og beintfram var han straks på bøl-
gjelengde og synte for all verda kor
høgt han verdsette dei utviklings-
hemma og kulturen deira. Han
kunne ikkje, som mange av oss og
kjenner på, akseptere kategorise-
ringa «psykisk utviklingshemming»,
men måtte som vi bruke slike ord

for å få sette rampelyset på mennes-
ke som formidlar sterke verdiar.
Erik Bye gjorde det vi drøymer om
å få til. Han tok sitt kraftige grep
om hendene til dei utviklingshem-
ma og tok dei med seg inn på den
store og synlege samfunnsscenen
med alle dei media han så suverent
beherska. Han stilte seg som garan-
tist for kvaliteten i dei utviklings-
hemma si kulturutfalding og verdi-
formidling. Han underkjende all
tvil, alt fagleg jåleri og alle motføre-
stillingar. Han stod der på scenen
saman med dei i lykkeleg overgje-
ven felles gledeoppleving, og med
tillit til og respekt for menneske
som er «annleis».

Vi som kjempar for ei
spesiell gruppe skal mer-
ke oss at Erik Bye sin
kamp omfatta alle «som
strevar og har tungt å
bere», som det heiter i
Skrifta. For han handla
det alltid om den store,
gruppeoverordna solida-
riteten som er det einas-
te håpet for oppfylling
av tusenårsriket, då
kjærleiken skal rå og
løva og lammet skal bei-
te i lag.
Det er ikkje mange
menneske mellom oss
som kan etterlate seg eit
slikt menneskenært og
lettforståeleg evangeli-
um til etterleving som
Erik Bye gjorde.
Det gjorde godt at bis-

kop Gunnar Stålsett utan smålege
fordommar i gravferdstalen sin så
frimodig formidla Erik Bye sin livs-
bodskap. Det gjorde inderleg godt
at heile seremonien så trufast for-
midla kva denne kjempa ville ha
sagt frå om til oss.
Eit lite og upretensiøst ord ville
sonen Ola ha sagt om far sin; han
var så snill! Ja! Han var så snill!
Vi andre kan ikkje beherske ord og
tonar, vitalitet, kraft og mynde slik
Erik Bye gjorde, men vi burde kun-
ne greie å vere snille!
I djup takksemd og respekt vil vi
lyse fred over minnet etter Erik
Bye.

Vår kjære venn Erik Bye er død

Hans bodskap må leve!
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H E D M A R K / O P P L A N D  F Y L K E S L A G  AV  L U P E

Årsmøtet ble avviklet den 2. juni i forbin-
delse med at laget hadde utflukt til Rasen
leirskole og feriested i Stange.
Familiemedlemmer var spesielt invitert
med på denne turen hvor vi hadde turgå-
ing og kaffekos på programmet foruten
selve årsmøtet.  I alt var det 11 personer
med på denne turen.
Tore Gulbraar ble valgt til referent og
møteleder.  Det var ingen innsigelser til
møteinnkallingen som var sendt ut i god
tid pr. post.  Årsberetning og revidert
regnskap for 1993 ble enstemmig god-
kjent.  Laget hadde pr. 31.12.03 innestå-
ende i bank kr. 20.755,47.
Tore Gulbraar har frasagt seg vervet som
leder fordi han har flyttet ut av regionen.
Ingen var villig til å ta på seg ledervervet.
Per Ivar Jahren ble valgt som kasserer og
Liv Grønnæss vil være ansvarlig for all
post.
Lagets postadresse blir dermed: 
Oluf Melvolds g 62, 2318 Hamar.

Styret fikk denne sammensetning:
Tore Gulbraar, leder
Per Ivar Jahren, kasserer
Liv Grønnæss, postansvarlig
Reidun Gulbraar, sekretær
Bernt Bergli, styremedlem
Turid Jahren, styremedlem
Åsta Strangstad, styremedlem
Valgt som revisor: Kåre Wendelboe Linde.

Festkomite for LUPE-festen: 
Reidun Gulbraar, Laila Bergli og 
Turid Jahren.                   
Vara: Liv Grønnæss.

Turid Jahren redegjorde for likemannsar-
beid og studietiltak i LUPE.  Forbundet
er nå medlem av Funksjonshemmedes
Studieforbund (FS) med Turid som studi-
eleder.  Det ble videre referert fra like-
mannskurset i LUPE 24. og 25. april i
Bergen.  Sorg og sorgarbeid blir tema for
likemannskurset i 2005.
En annen sak som ble tatt opp på møtet
var ferie for de som har sitt hjem i  bofel-
lesskap.   Det viser seg at det er svært for-
skjellig praksis avhengig av hvor den
enkelte bor.  Økonomien er et problem
fordi kommunene ikke vil betale ekstra
for ledsagere.  I den forbindelse ble det
nevnt mulighetene vi har til å søke legater.
Alle har rett til å komme på ferie.
Foreldre og søsken må ta opp denne saken
med sonelederne i den enkelte bolig.
Det ble også stilt spørsmål om hva vi bør
gjøre for å få nye medlemmer til laget. Et
tiltak kan være å ta ulik pris for medlem-
mer og ikke-medlemmer ved fester og
andre arrangementer.  

Trondheim, den 23. juni 2004
Tore Gulbraar

referent.

ÅRSMØTE 2004

Rasen leirskole og feriested ligger helt øst i Stange ved Rasen-sjøen mot grensen til Nord-Odal.
Stedet eies nå av Stange kommune, funksjonshemmede har fortrinnsrett både til dagopphold og
til overnatting. Fram til 1990 var Rasen et feriested for Åkershagan sentralhjen. Vi som var akti-
ve i foreldrelaget brukte stedet en god del, arrangerte dugnader hver vår og hadde ansvar for ved-
likeholdet av bygningene. Foto: Randi Voll

FFO ER STERKT
BEKYMRET

- over manglende økonomiske 
ressurser i kommunene

Den vanskelige økonomiske situasjonen i
kommunesektoren har som resultat at
funksjonshemmede og kronisk syke ikke
får det tjenestetilbudet de har rett på.
Dette enten fordi kommunene ikke greier
å ivareta lovpålagte oppgaver, eller fordi
tjenestene som tilbys ikke har det nødven-
dige omfang og kvalitet. FFO krever der-
for nå 3,5 milliarder mer til kommunene
neste år. 
- Nesten daglig får FFOs rettighetssenter
henvendelser fra brukere som bekrefter
dette bildet, sa Liv Arum, generalsekretær
i FFO, da hun var i Stortingets kommu-
nalkomité sist tirsdag i forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet for 2005.
En forverring av livskvaliteten er resultatet
når kommunene av ulike årsaker ikke
fremskaffer de nødvendige tjenestene
funksjonshemmede er avhengig av for å
leve et selvstendig og aktivt liv. I tillegg går
utviklingen i retning av at kommunene i
økende grad benytter seg av muligheten til
å kreve egenandeler for sine tjenester.
Spesielt gjelder dette tjenester knyttet til
praktisk bistand i eget hjem. Dette repre-
senterer en stor økonomisk merbelastning
for mange. - FFO reagerer på at det føres
en politikk som tvinger fram økte kom-
munale egenandeler, samtidig som vi vet
at funksjonshemmede har dårligere leve-
kår enn gjennomsnittet i befolkningen,
sier Arum.

Det økonomiske opplegget for 2005
Regjeringen foreslår en vekst i kommune-
nes samlede inntekter på 2 1/2 mrd kro-
ner for 2005 og at de frie inntektene økes
med 1 mrd kroner. Ifølge Kommunenes
Sentralforbund er behovet imidlertid langt
større. Størsteparten av de foreslåtte mid-
lene er allerede bundet opp og vil ikke
bidra til å rette opp den økonomiske uba-
lansen i kommunesektoren. 
I tillegg kommer forslaget om endringer i
sykelønnsordningen som vil innebære en
merutgift for kommunesektoren på 190
mill kroner i 2005. Dette er en merutgift
som kommunene ikke kompenseres for. 
- Konsekvensen av at kommunesektoren
ikke tilføres tilstrekkelige midler er at kjer-
neoppgaver innen skole, helse, pleie og
omsorg må kuttes i en rekke kommuner.
Dette er ikke akseptabelt, særlig når vi vet
at mange kommuner allerede i dag ikke
yter lovpålagte og nødvendige tjenester.
Det er derfor vi ba komiteen øke de frie
inntektene til kommunene med 3,5 mrd
kroner for 2005, som et ledd i arbeidet
med å rette opp den økonomiske ubalan-
sen i kommunesektoren, sier Arum.
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Innlegg ...
Skriv til oss.
Innleggene står for lesernes egen regning.
K

ort eller langt ...
... dine m

eninger teller ...

Saken gjelder Bergen kommune og
deres nei til ferie/avlastningstilbudet
for unge funksjonshemmede i 2004.  I
denne uken blir budsjettet for 2005
utarbeidet.

Kirken i Bjørgvin, ved utvalg for utviklingshem-
mede, utfordrer politikerne i Bergen! Det er
uverdig at barn og unge skal miste et sårt til-

trengt ferietilbud – i praksis avlastning – fordi kom-
munen mener tiltaket har en utgiftsside på 800.000
kroner i året.
Vi mener det er grunn til å stille spørsmål ved kriteri-
ene for en slik beregning.
Vi mener det kan være grunn til å anta at et individu-
elt avlastningstilbud – hjemlet i pliktmessige ytelser –
vil koste mer.   Det kan være grunn til å hevde at nei
til et felles ferietilbud, kan føre til en økning i indivi-
duelle behov.  
Gi barn og unge med utviklingshemming ferietilbu-
det tilbake igjen!
Gi deres foreldre tilbake igjen et helt nødvendig pus-
terom.

Foreldre med tyngende omsorgsoppgaver, som ikke
får et pusterom for seg selv opplever fort slitasje på
egen helse og eget parforhold.
Foreldre ønsker å være foreldre så lenge som mulig.
Hjelp dem til å fylle denne rollen på en best mulig
måte.  La ikke belastningnene ta overhånd og reduse-
re deres helt nødvendige overskudd til sine barn!
Vi mener denne saken dreier seg om anstedighet og
verdighet.  Det handler om å gi de svakeste blant oss
den verdigheten de bør og må ha.   Dessverre skjer
ikke dette av seg selv!
Vi vil ikke være med på å stemme ut det svakeste
ledd.   Å gi unge funksjonshemmede tilbake igjen til-
budet om ferie/avlastning, er et overkommelig skritt i
rett retning – i anstendighetens og verdighetens navn.

Med vennlig hilsen

Utvalg for utviklingshemmede i Bjørgvin
Kristine Bech-Sørensen, Roar Strømme, Marit

Vatnedalen, Helge Kolstad, Bodil Dyrøy Bredholt, Leif
Arne Økland. 

”Vi spiller ikke det svakeste ledd…?”

Omsorgsansvar

Jeg har spesielt festet ved nr. 4-2003 denne gang,
samt noe annet. Igjen har jeg henvendt meg til
forskjellige departement vedr. min brors sak og

etterlyst svar på tidligere brev.
Professor Jan Tøssebro i Statens råd for funksjons-
hemmede, som ble oppnevnt av sosialdepartementet,
vil vel kunne sette foten ned i sakens anledning.
Regjeringen oppfordrer jo til samarbeid for å gjøre
samfunnet tilgjengelig for alle, slik sosialminister
Ingjerd Schou uttrykte seg ved oppnevnelsen av det
nye Rådet.
Professoren blir nå vårt neste håp.
Med dette armslag, får vi håpe at Nisseveldet er opp-
hevet i departement og rettsvesen, slik at pårørende
har noen av de 13 fagpersonene i Rådet å henvende
seg til for støtte og hjelp, og slipper privat kronerul-
ling for å få til en plattform å stå sammen på, slik
Astrid Aarø Engen kjemper for.
Med Institutt for sosialt arbeid og Helsevitenskap og
dets 13 fagpersoner får vi håpe på lys i tunnelen slik
John Håve og Jan O. Davidsen beskriver ståa så for-
treffelig i nr. 4-2003.
At vi blir reknet for ikke eksisterende av Nisseveldet,
er også mitt hjertesukk.
Utover Rådets 13 medlemmer er det viktig at vi inn-
byr ansvarlige myndigheter til våre sammenkomster.
Hvis ingen møter opp, eller følger opp våre krav, så
taler det klart om interessen for ”våre”.
All fagkompetansen tatt i betraktning, burde vi stå
godt rustet.

Jarle Olav Østhus

I et brev fra 
Norsk Foreldrelag for Funksjons-hemmede,
NOFF, fikk jeg i september to spørsmål:
1 Har dere fått opprettet en individuell plan for

deres barn ?
2 Har dere fått avslag på søknad om hjelpestø-

nad?

NOFF ønsket med dette å sette fart i
foreldre/foresatte, og det fikk meg til å undersøke
blant noen LUPE-medlemmer.
Det viste seg at flere ikke har individuell plan.
Dette har fått meg til å skrive til Under LUPEN
og minne om at der svært viktig med en slik plan
der det fremfgår hva den enkelte utviklingshem-
mede har krav på. Vi har blitt anbefalt at planen
skal være mest mulig detaljert, ikke bare hvor
mange timer assistanse de skal ha. Og selvfølgelig
kan en klage på planen, den skal fornyes minst en
gang hvert år.

Det viser seg også at en del utviklingshemmede
ikke har fått oppnevnt hjelpeverge. Jeg håper
LUPE-medlemmer har sørget for dette.
Hjelpevergen har jo langt flere rettigheter enn
foreldre for eksempel når det gjelder innsyn i alle
saker som gjelder den utviklingshemmede.

Med hilsen
Margrethe Hjortnæs
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Ved behandlingen av fylkeslagets
budsjett for 2004 diskuterte
Styret om det burde satses på fel-

lesturer i Fylkeslagets regi eller tilskudd til
reiser i regi av boliger, pårørende, støtte-
kontakter o l.
Vi vet jo at i svært mange tilfeller må den
utviklingshemmede betale for sin(e) ledsa-
gere så et enstemmig styre sa ”Ja, vi bud-
sjetterer med begge typer turer”.

Det ble derfor satt av et beløp til ferieturer
for utviklingshemmede som skulle på ferie
sammen med pårørende, boligen eller
støttekontakt. Styret var fullt klar over at
beløpet ikke kunne dekke alle utgifter,
men ville være en god hjelp til ferieturen.
Styret opplyste om tiltaket både i med-
lemsmøte og ved rundskriv, og innenfor
søknadsfristen var det kommet inn 27
søknader.

Stil og innhold var forskjellig men Styret
behandlet alle søknadene seriøst. Hvis
søknadene var noe ufullstendige, eller at
kontingenten for 2004 ikke var betalt, ble

søkeren, evn pårørende, bolig eller støtte-
kontakt oppringt for å rette på dette.
Av søknadene fremgikk at ønskene og pla-
nene var mange og varierte. Det var reiser
til spennende steder i inn- og utland, eller
besøk til slekt og venner langt av sted.
Felles for alle søkerne var at de trengte en
eller flere ledsagere på sine ferieturer. Vi
vil sitere noen utdrag fra søknadene for å
vise dette:

• ”skal sammen med boligen til
Kristiansand”

• ”skal til Haraldvangen på vannaktivi-
tetsuke med ledsager”

• ”skal sammen med boligen til
Zakepethos”

• ”skal med primærkontakten i boligen
til Karpathos”

• ”skal på ferietur med boligen til
Tanum Strand”

• ”skal på fjellskoleleir med ledsager”.

Det ble spesielt hyggelig å åpne posten
utover i august og september. Da kom det
takkebrev fra de som hadde feriert:

• ”har vært på Sørlandet og hatt det
fint”

• ”fint turterreng for meg på Oset”
• ”tusen takk for pengene til en veldig

fin ferie på Zakepethos”
• ”har vært på Røros og hatt en fin

sommer”
• ”takker hjerteligst for feriestøtten til

en flott Danmarkstur”.

Vi fikk også noen flotte postkort fra ferie-
stedene.

Styret i Oslo og Akershus fylkeslag er,
etter alle disse positive tilbakemeldingene,
overbevist om at det var riktig å satse en
del penger som direkte støtte til ferier for
utviklingshemmede. Dermed kunne den
enkelte bedre få oppfylt sine ønsker om
feriested, tid, aktiviteter, og turen kunne
bli tilrettelagt spesielt for han/henne. Den
økonomiske situasjonen vil gjøre det van-
skelig å iverksette et slikt tiltak hvert år,
men Styret vil arbeide for å klare det igjen
i 2006.

TH

Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon
Skanseg. 11, 4006 STAVANGER

Tlf. 51 84 26 00 - Fax. 51 84 26 01

Torvveien 5
1383 Asker
www.boi.no

Tlf.   66 76 18 60
Fax. 66 76 18 61
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3160 STOKKE
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Sykehuset
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Det Nasjonale
Aldershjem for Sjømenn

Storg. 22
3290 STAVERN
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Fax. 33 16 34 01

Molde
kommune

Tiltak Funksjonshemmede
Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE
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kommune
Rådhuset

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

Helse og Omsorg
3970 LANGESUND

Tlf. 35 96 50 00
Fax. 35 96 50 10

Botnaneset, 6900 FLORØ
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1324 LYSAKER
Tlf. 22 96 80 00
Fax. 22 96 92 19
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kommune
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2618 LILLEHAMMER
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Austbøv 16, 4340 BRYNE
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Hattfjelldal
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FERIESTØTTE 
til utviklingshemmede

O S L O  O G  A K E R S H U S  F Y L K E S L A G  
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Oslo og Akershus fylkeslag er
bekymret for det faktum at
bydelene tar ut brukere fra de
tre store dagsentrene Ragna
Ringdal, Holmenkollen og
Radarveien, og at dette gjøres
for å spare penger. 

De nevnte fagsentrene er grunnpillare-
ne i dagtilbudet til mange psykisk
utviklingshemmede i Oslo.

Fylkeslaget har fått svar fra Byrådsavdelingen
hvor det henvises til at bydelene har ansvaret,
og vi har sendt tilsvar på dette hvor vi påpe-
ker byrådsavdelingens ansvar for å følge opp
og kontrollere bydelens disposisjoner, og
hvor vi gjentar vår anmodning om at byråds-
avdelingen må følge opp bydelene.

Bakgrunn
Da stortinget vedtok HVPU-reformen
(Ansvarsreformen), var det en klar forutset-
ning at ingen skulle få et dårligere tilbud.
Dette gjaldt både døgn- og dagtilbud for bru-
kere som hadde tilbud fra det fylkeskommu-
nale HVPU-systemet, og det var i alt mer enn
5500 brukere i heldøgns tilbud som ble
berørt, i tillegg til mange med bare dagtilbud.
Undersøkelser har vist at en ganske stor grup-
pe har fått et dårligere tilbud. At denne grup-
pen ikke er enda større, skyldes bl.a. etter fyl-
keslagets mening, at (til dels eldre) pårørende
har sett seg nødt til å stille opp og bistå for å
gjøre tilbudene akseptable. Dette er stikk i
strid med Stortingets forutsetninger.

Dagtilbud i Oslo
I den konkrete saken om dagtilbud i Oslo,
konstaterer fylkeslaget bl.a. følgende:
• Flere bydeler i Oslo tar brukere ut fra dag-
tilbud de har hatt i mange år. De mister der-
med sitt sosiale nettverk og ender opp i
ensomhet. Brukere med for eksempel 20 års
dagsentertilbud har i hovedsak sitt sosiale
nettverk på dagsenteret, og dette blir borte
gjennom etablering av bydelstiltak.

• Bydelene Røa og Bjerke (nye navn i dag)
var tidlig ute med slike tiltak, men flere andre
har tatt etter. Ikke alle bydeler oppretter til-
bud av denne typen, men de som gjør det har
som målsetting å spare penger. Med andre
ord: Tilbudene styres av bydelens økonomi.
• De tilbudene bydelene etablerer, har til dels
dårligere kvalitet enn tilbudene som gis av de
nevnte dagsentre og deres «filialer» (for
eksempel Holmenkollen/Øvreseter, Radar-
veien/Skredderstua). Grunner til dette er at
bydelene ikke har mulighet til å tilby den
samme kompetanse/erfaring, heller ikke løs-
ninger som fysioterapi og andre typer
terapi/trening., svømming i oppvarmede bas-
seng, spesielle treningsapparater, ferie og
andre typer turer som gir fysisk aktivitet/fost-
ring.
• Bydelenes tilbud kan lett innebære «nullak-
tivitet», det kan føre til redusert fysisk tilstand
fordi det for lettvinthets skyld blir tatt i bruk
rullestol i stedet for trening, redusert fysisk
aktivitet kan igjen føre til overvekt, som igjen
fører til redusert mulighet for egenforflyt-
ning.
• Bydelens saksbehandling er ofte ikke i sam-
svar med lovverket. Bl.a. lar man være å gjøre
oppmerksom på at man har rett til å anke
avgjørelser om å bli tatt ut av dagsentertilbud.
Fylkeslaget antar at dette kan skyldes mangel
på kompetanse omkring lov- og regelverk i
bydelene, eller taktikk for å få beslutninger
gjennomført. «Oppegående» pårørende har
fått omstøtt slike beslutninger, men det har
vært nødvendig med advokatbistand, og det
har også forekommet at man har måttet
akseptere en reduksjon av tilbudet.
• Det synes som om bydelene er raske til å si
opp dagtilbudene for brukere som bor i eller
flytter til egen bolig. Vi har fått bekreftet at
det nesten utelukkende er denne gruppen
som rammes. Det forsterker for noen den
ensomhets-situasjonen reformen resulterer i.
• Det er spesielt de bedre fungerende brukere
som tas ut av dagsentertilbudene. Dette har
til konsekvens at de som blir igjen er de ekstra
ressurskrevende, noe som igjen innebærer at
kostnadene pr. bruker går opp. Bl.a. blir gjer-
ne autister og multihandikappede igjen, og
det er vanligvis brukere som må bemannes en
til en (personell/bruker) eller mer enn dette i
enkelte tilfelle. Fylkeslaget frykter at dette
over tid fører til at dagsentrenes priser blir
høyere enn det bydelene er villige til å betale.
• Bydelenes økonomiske gevinst ved uttake-
ne/egenetablering er trolig mindre enn antatt,
da det i hovedsak er driftsutgiftene som vur-
deres, mens vedlikehold, personellopplæring
og lignende går over andre budsjetter.
Dagsentrene må kalkulere absolutt alle sine
kostnader inn i sine priser, og som private
stiftelser må de drive i balanse som alle andre.
• Det er et faktum at brukerne selv ikke har
noen valgmulighet i disse sakene. De må
akseptere det tilbudet de får.
• Dagsentrene kommer mellom «barken og
veden» i en del av disse sakene. De har kon-
trakter med et halvt års oppsigelse, men byde-
lene kan komme med beskjed om opphør av
tilbud i mai, og dette skal effektueres fra for

eksempel 1. juli. Siden dagsentrene er opp-
dragstakere for bydelene, vil de trolig være
forsiktige med å stå på sine rettigheter i hen-
hold til kontraktene.

Foreløpig oppsummering
Av de mange momentene som er nevnt oven-
for, er det kvalitetesreduksjonen som er det
vesentligste. Fylkeslaget har ingen problemer
med å se at det kan skapes tilbud i bydelene
som for noen erstatter dagsentrenes tilbud. Vi
reagerer imidlertid på at dette gjøres primært
for å spare penger. Vi kan ikke akseptere at
brukernes livssituasjon blir dårligere, stikk i
strid med Stortingets forutsetninger. Vi for-
står ikke at bydelene unnlater å benytte seg av
den kompetansen dagsentrene besitter når
bydelsbaserte tiltak skal etableres. Ved å trek-
ke disse inn som konsulenter,  ville trolig en
rekke fallgruber blitt unngått.
Vi finner det også svært bekymringsfullt at
det ikke finnes noen som taler den enkelte
brukers sak i denne forbindelse, og det later
til å være liten kontroll og vurdering av de
opplegg bydelen oppretter.
Ytterligere bekymringsfullt er det at de tjenes-
tene det her er tale om, ikke er lovbestemte,
noe som gjør at brukerne står svakt hvis kom-
muneøkonomien skranter. Mangel på lovfes-
tet rett gjelder for øvrig også ferie. For svært
mange brukere er det umulig eller nesten
umulig å få til, da brukerne trenger betydelige
ressurser i form av ledsagere, og de må selv
betale for disse, både lønn, reise og opphold.

Noen fakta
Fylkeslaget er kjent med at de tre store dags-
entrene pr. i dag er rimelig fullbooket, til dels
har man ventelister, men usikkerheten med
hensyn til utviklingen gjør at man ikke våger
å utvide tilbudet. Det er videre slik at dagsen-
trene må tilby fra 1 dag pr. uke til 5 dager pr.
uke (20 til 50%), noe som selvsagt gjør det
vanskeligere å planlegge og drive virksomhe-
ten. Videre mister brukerne med redusert til-
bud aktiviteter på grunn av at deres tid på
dagsenteret ikke faller sammen med tids-
punktet når tilbudet gis, for eksempel svøm-
ming og ridning.
Ragna Ringdal har mistet 3–4 brukere pr. år
som følge av bydelsetablering av tilbud.
Holmenkollen har måtte akseptere 10 bruke-
re med redusert tilbud de siste årene.
Radarveien har i år hatt 6 uttak av brukere,
én er inne igjen på full tid etter bruk av advo-
kat, de 5 øvrige har fått tilbud om 50% plass,
men usikkerheten for disse er stor.
Vi vil gjerne påpeke at dagsentrene har et
meget stabilt personale med lang og viktig
erfaring. At brukerne har et begrenset perso-
nale som de kjenner, uten stadige utskift-
ninger, er meget viktig for å skape trygghet og
forutsigbarhet for brukerne.
Vår informasjon som vi har fått fra våre med-
lemmer, kan ytterligere utdypes. Dersom vi
hadde hatt materiale fra reformen ble startet i
1990 og til i dag, ville et mer korrekt bilde
kunne tegnes.

AV ARVID J. ROAAS, FYLKESLEDER I LUPE,
OSLO OG AKERSHUS

Dagtilbud for psykisk utviklingshemmede i Oslo
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Avd. for Voksenhabilitering
1474 NORDBYHAGEN

Tlf. 67 92 78 80 - Fax. 67 92 78 99

Ellengård
Arbeidssenter
Stoa, 4858 ARENDAL

Tlf. 37 05 99 90
Fax. 37 05 99 91

Drevelin A/S
Møllerdalsv 1

5009 BERGEN
Tlf. 55 29 93 23
Fax. 55 29 86 23

Benders Norge AS
Klinestadmoen 5

3233 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 41 50
Fax. 33 47 01 88
Mobil 913 93 990

Josef Borgersen
Begravelsesbyrå a/s

Myntg. 2
3612 KONGSBERG

Tlf. 32 73 59 40
Fax. 32 73 47 88

Inderøy
kommune

Arbeidssentralen avd Jostu
7670 INDERØY
Tlf. 74 12 42 00

Alfr. A. Berge A/S
Sveiseverksted

Elvev. 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92
Fax. 66 98 14 77

Bøndenes
Rekneskapskontor

Syltebø
6470 ERESFJORD

Tlf. 71 23 18 50
Fax. 71 23 18 55

Ryghg. 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40
Fax. 32 27 44 60

Nordre Aasen Habiliteringssenter

Støtter Under Lupen

Frogn
kommune

1441 DRØBAK
Tlf. 64 90 60 00
Fax. 64 90 60 01

Fylkesmannen
i Hedmark

Parkg. 64, 2306 HAMAR
Tlf. 62 55 10 00
Fax. 62 55 11 31

Wittusen & Jensen A/S
Nansetv. 102
3269 LARVIK

Tlf. 33 16 55 00
Fax. 33 11 69 05

Fotomiljø A/S
Henr Wergelandsg 26/36
4612 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 02 64 90
Fax. 38 02 90 48

4032 STAVANGER
Tlf. 51 81 69 00

Emma Gjestehus
Høyrabben 4, 1336 SANDVIKA

Tlf. 67 13 30 69 - Fax. 67 13 72 80

ASVO Fusa AS
Eikelandsheiane

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

Kragerø
kommune

Familie og Oppvekst
 3791 KRAGERØ
Tlf. 35 98 62 00
Fax. 35 98 62 36

Kongsberg
Zoo Senter
Drammensv. 8

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 87
Fax. 32 73 57 80

Liakollv. 1, 1202 OSLO
Tlf. 23 16 94 60
Fax. 22 61 10 30

1356 BEKKESTUA  -  Tlf. 67 59 12 37
E-post:postmaster@furubakken.no

Sørkedalsv. 8, 0369 OSLO
Tlf. 22 96 20 00 - Fax. 22 96 22 79

Huseiernes
Landsforbund

Oslo og Akershus
Fred Olsens g 5

0152 OSLO
Tlf. 22 41 31 00

Juel Johansen
Bilruter ANS

Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39
Fax. 69 33 29 55

Solgården er spesielt tilrettelagt for
mennesker med utviklingshemming,
og har vært et populært ferie- og
rekreasjonssted i over 30 år.

Mange tur- og aktivitetstilbud,
også til medfølgende pleiepersonell.
Egne biler for rullestolbrukere.
Norsk lege og sykepleiere.

Be om vår
spesialbrosjyre og
nærmere opplysninger
om turer i 2005.

Solgården Ferie- og helsesenter
Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo.
Telefon: 22 42 78 60
E.post: kontor@solgarden.no
Internett: www.solgarden.no

Helsebringende rekreasjon
under Spanias sol
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Vi har gledd oss i vekesvis, ja, månadsvis.
På ulike vis og med ulik styrke, men
langt sikrare enn banken er det at svært

mange i byen vår har hatt sommarferien liggjan-
de der framme som eit aldri så liten Narnia.
Solskimrande og draumefylt. 
Å gle seg er halve gleda, minst. Det treng ikkje
vera den store ferien, den lange ferien eller den
dyre ferien. Glansa papir er ingen garanti for
verkeleg glans. 
Men å ha ferie er annleis. Annleis enn kvarda-
gen. Eit avbrekk frå omatt-dagar og om att-
veker. Å skapa nye bilete til minnet, og til
album. Små skattar til å ta fram når kvardag og
hauststormar på nytt har sett sitt preg på liva
våre. 
For meg har ein viktig del av ferien i alle år vore
slåtten i barndomsheimen. Ikkje alle år med like
stor entusiasme, og slett ikkje i dei yngste år,
men gleda over nyslegen mark og tørrhøy er
noko eg har bore med meg like inn i traktoreggas
tidsalder. 
Ungar og unge gler seg aller mest. Vi som har dei
generasjonane i huset, opplever det årvisst, like
intenst kvar vår: nedteljing av skuleveker, avslut-
ningar, årsprøvar, eksamenar og karakterar.
Aktivitetane tek ferie, sjølv fotballen gjer det.
«Kvar skal du reisa i år?». 
Foreldre grip djupt i pengepungen for at born
skal få oppleva ferie-eventyret. Innimellom for
djupt for kvardagsøkonomien, men meininga er
den aller beste: å gje born og unge minne for
livet. Mange har tettpakka ferieveker, med besøk
til besteforeldre på minst to kantar, gjerne ein

syden-tur - og så nokre gjerandslause veker på
hytta eller heime i tillegg. 
Godt det siste også for dei som lever med organi-
serte fritidsliv resten av året. Gjerandsløysa frem-
jar fantasi, kreativitet og ettertanke. «Så flott!»
har eg alltid svara når ungane har klaga over at
dei kjedar seg. Gjerne ikkje det mest geniale
pedagogisk sett, men å liggja på ryggjen og sjå
opp i det blå får også dei yngste av oss menneske
til å tenkja over livet i stort og smått. Kanskje det
er dei aller mest gylne stundene på livsens vev for
travle, moderne born. 
For større born og unge er sommarferien ein del
av lausrivingsprosessen - også. På eiga hand på
korte og etterkvart lengre turar, på leirar, leirsku-
lar eller til familie. Å reisa på eiga hand for fyrste
gong med snøggbåt, fly eller for den del HSD-
bussen er meistring og minne. 
Mange av oss har teke imot småfolk som bratte i
ryggen har kome heimatt etter fyrste åleinereisa
nett i sommarferien. Så krye at dei nesten ville
sprekka - og også glade for å vera heime att - i
den trygge og føreseielege kvardagen. 
I år har byrådet og bystyrefleirtalet i Bergen sett
foten ned for ferien til unge med psykisk utvik-
lingshemming som hadde søkt om leirskuleopp-
hald. 
Kommunen hadde sendt ut søknadsskjema, for
fyrste gong til alle aktuelle - og i god og rimeleg
tid. Mange av dei unge hadde gledd seg lenge -
og hugsa attende til tidlegare leiropphald i
Hålandsdalen, med vener og kameratar dei visste
dei skulle treffa igjen i sommar. 
Unge med utviklingshemming har ikkje den
tettpakka fritidskvardagen som mange unge elles
har, og som gjer at fagfolk uroar seg for stress hos
ungar langt ned i barneskulealder. Det er få som
bankar på døra til born og unge med utviklings-
hemming og spør om dei skal vera med ut og
sparka fotball, eller sender tekstmeldingar slik at
mobiltelefonen pip som eit fuglereir om våren. 
Born og unge med utviklingshemming veit ofte
meir om einsemd enn dei aller fleste av oss. Og
foreldra deira likeeins. Difor har tilbodet i
Hålandsdalen betydd så mykje, så uendeleg
mykje meir enn dei fleste av oss tenkjer over. 
Fleirtalet i bystyret fann aldri den halve millio-
nen som var naudsynt for at ein flokk unge skul-
le få den ferien dei hadde gledd seg til, og som i
tillegg ville gje foreldra deira krefter til å yta både
det moglege og det umoglege resten av året. 
Nok ein gong vart menneske med utviklings-
hemming skuva til sides, ut av den fellesskapen
som for andre heiter ferietur. Hjartevarmt enga-
sjement frå einskildpersonar har ikkje kunna
erstatta bystyrefleirtalets ansvarsfråskriving.
Fylkesmannen har ikkje gripe inn, tilsynsansva-
ret rekk visst ikkje så langt som til å sikra livskva-
liteten for dei som treng det aller mest. 
Så fekk han vel heller aldri nokon førespurnad
frå byrådet om den halve millionen. Kanskje
byrådet var opptekne med å planleggja sommar-
ferien sin eigen? 

AV: ODDNY MILJETEIG
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Klipp ut og send talongen til: 

Hans Nilsens Haugesgt. 44 B, 0481 Oslo

Jeg har vervet:

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

ADRESSER OG TELEFONER:

VERV ET MEDLEM!

Du vet sikkert at LUPE får stats-
tilskudd for hvert betalende
medlem. Derfor trenger vi din
støtte i form av medlemskap. 

Vi trenger også din hjelp til å
verve flere medlemmer. Dette
gir oss økonomisk styrke til kur-
sing av tillitsvalgte og medlem-
mer til en kamp for våre utvik-
lingshemmedes rettigheter.

Start med dine nærmeste. De
som står den utviklingshemme-
de nær, ansatte i boligen eller på
dagsenteret, vener og bekjente.
Som medlem støtter de en god
sak og får fritt tilsendt vårt med-
lemsblad. 

Medlemskontingenten 
er i 2004 kr. 150,-

✁

Verv: Navn: Adresse Telefon: E-post:

Landsstyret:
Leder: Ole Kr. Berntsen Leiknes, 9300 Finnsnes 77 84 56 21 olkrbe@online.no
Nestleder: Thor Henriksen Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14
Sekretær: Ivar Tolstad Larskåsvn. 36, 3676 Notodden 35 02 03 84 ivtol@online.no
Kasserer: Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 77 84 67 63
Styremedlem: Jostein Søreide Saksarrinden 62, 5253 Sandsli 55 22 97 98 jossoer@frisurf.no
1. vararepr.: Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 62 52 26 25 pijahren@frisurf.no
2. vararepr.: Astrid Aarø Engen 6146 Åheim 70 02 40 24 a-aaro@c2i.net

Fylkesledere:
Oslo: Arvid Roaas Sørjordet 10, 1400 Ski 64 87 06 36
Hedmark og
Oppland: Tore Gulbraar Chr. Bruunsgt. 11, 2300 Hamar 62 52 47 47 gulbraa@online.no
Telemark: Gudrun Bergsland Gulltunvn. 26, 3676 Notodden 35 02 02 30
Rogaland: Beathe Signy Hebnes Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg 51 54 81 93
Hordaland: Jostein Søreide Saksarrinden 62, 5253 Sandsli 55 22 97 98 jossoer@frisurf.no
Sogn og 
Fjordane: Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 66 15 lupesfj@c2i.net
Møre og
Romsdal: Astrid Aarø Engen 6146 Åheim 70 02 40 24 a-aaro@c2i.net
Sør og Nord-
Trøndelag: Gerd Hestad Nils Ryjordsvei 5, 7020 Trondheim 72 55 75 39 jbhestad @frisurf.no
Troms: Ole Kr. Berntsen Leiknes, 9300 Finnsnes 77 84 56 21 olkrbe@online.no
Midt-Troms: Magnus Westberg,              Hamran 4, 9303 Silsand,                  77 84 44 52,     magnu-w@frisurf.no 

Fylkeskontakter:
Agder: Asbjørn Sandvik Joåsveien 21, 4846 Arendal 37 01 22 64 as-sandv@online.no
Akershus: Odd Myrland Torvmyrveien 23, 1476 Rasta 67 90 41 99 odd.myrland@c2i.net
Vestfold: Irene Hansen N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg 33 31 46 63
N. Trøndelag John Håve Grindal, 7393 Rennebu 72 42 52 33
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ra Sørumsand i Akershus går lilleputtoget «Tertitten» i 
sommertid, smalsporet, med harde trebenker, med støpe-
jernovn i kupéene og trukket av et lite damplokomotiv.

Dette er den tidligere Urskog – Hølandsbanen som ble nedlagt i 1960,
men som turistene kan oppleve takket  være noen ivrige togentusiaster.
Hvem skulle ha trodd at en kunne få inn rullestoler i de smale vognene?
Men våre venner fra Falken – som for øvrig hadde fraktet oss med buss
fra Ragna Ringdals dagsenter – klarte de brasene også. Og så bar det av
sted på gammeldags vis og i gammeldags fart gjennom østlandsskog og
åkerlandskap. Mest begeistret vakte riktignok lokomotivets flotte fløyte-
støt, som det ikke ble spart på. 
Etter en times togtur var tresmaken i baken blitt såpass merkbar, at vi
uten større vemod forlot toget da det atter ankom Sørumsand. Bussene
venter der og frakter oss langs og over Glomma til Nes kommune og
«Hans og Grethes fritidsgård» nær grensen til Hedmark fylke. Vi benket
oss ved  langbord og gjorde ære på  en herlig gryterett med ris og salat.
Senere fikk vi servert kaffe og kaker ved småbord ute på tunet.
På gården var det mange slags dyr, griser, høns, gjess, ender, kaniner –
og mange hester. Vi vandret rundt og hilste på de forskjellige. I flere pul-
jer fikk vi også en morsom tur med hest og kjerre på grusveiene, til dels i
stor fart, så her gjaldt det å klamre seg fast.
Men alt tar jo slutt, også denne flotte dagen. Falken-bussene fraktet oss
trygt tilbake til Rangna Ringdals dagsenter, der vi skiltes. Stor takk til våre
dyktige og humørfylte hjelpere fra Falken og til våre nye venner på
Fritidsgården.

F 


