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Det er grunn til å
spørre om 2005
på en del områ-

der virkelig vil bli et
godt år for våre utvik-
lingshemmede! Året som
forsvinner over i histori-
en har dessverre vært
preget av store kommu-
nale og statlige nedskjæ-
ringer i tjenester og til-
bud. Dette har rammet
mange av våre hardt og
ubarmhjertig.

Særlig har det gått ut over det daglige
tjenestetilbudet med nedskjæringer i
praktisk bistand, nedskjæringer eller
nedlegging av voksenopplæring og dag-
tilbud samt dårligere fritidstilbud.
Mange har opplevd dårligere muligheter

for et ferietilbud fordi
brukerne selv må betale
større deler av eller alle
utgifter til lønn, reise og
opphold for de ansatte.
Arbeids- og dagaktiviteter
er skåret ned mange ste-
der eller omorganisert til
et kvalitets- og kvantitets-
messig mye dårligere til-
bud.
Krona på nedskjærings-

jobben som er gjort, er at staten selv via
trygdeetaten har fjernet hjelpestønaden
for hundrevis og kanskje tusenvis av
utviklingshemmede. Fjerning av ca.
1000 kroner måneden netto er drama-
tisk for mange. Hvem var det som snak-
ket om et ”normalt” liv på lik linje med
jevnaldrende. Ansvarsreformens målset-
tinger og ideologi har visst våre øverste
politikere og myndigheter glemt helt ?
Naturligvis skjer det positive ting også,
men det negative har for mye stått i
fokus i 2004. 

Hvordan vil det bli i 2005?
Regjeringen har levert et forslag til ny
vergemålslov. LUPE skal gi sine syns-
punkter på denne i løpet av våren 2005.
Helsetilsynet har satt i gang et landsom-
fattende tilsyn med tiltak og tjenester
etter sosialtjenestelovens kap. 4A, den
såkalte tvangsloven. Også kompetansen
til de ansatte i boliger og dagtilbud er
satt under lupen og skal følges opp i det
kommende året.
Det er derfor mer enn  noen gang nød-
vendig at medlemmene selv og våre til-
litsvalgte må sloss for å bevare rettighe-
ter, tilbud og goder en har hatt.
Vi må ikke gi opp kampen mot over-
makta. 
Og husk at sammen står vi sterkere!

Godt 
nytt år?

Landstyret har ordet

Når du leser dette bladet, er vi i
overgangen mellom 2004 og
2005. Da er det god folkeskikk å
ønske hverandre et godt nytt år i
2005, og vi i landsstyret ønsker
alle våre medlemmer det ! 
Samtidig vil vi takke for innsatsen
de tillitsvalgte og mange andre av
medlemmene våre har gjort i
2004. Vi skulle gjort så mye mer
kanskje, men vi må være fornøyd
når vi har gjort så godt vi kan.

Hilsen landsstyret
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Likemannsarbeidet
(I likemannsarbeidet inngår bl.a. hjelp, støt-
te og samarbeid med medlemmer med
behov for bistand, samlinger for likemenn,
opplæring og kompetanseheving) LUPE har
søkt Fordelingsnemnda i Sosial- og helsedi-
rektoratet om kr. 318830,- i tilskudd til like-
mannsarbeidet i 2005 sentralt og i fylkeslag.
Søknadsmengden er stor, men kan vi få 1/3
av det vi har søkt om, vil det lette arbeidet
vårt sentralt og ikke minst lokalt.
Den sentrale likemannssamlinga og like-
mannskurset går av stabelen på Sanner hotell
20.-21. mai 2005. Et viktig tema på kursde-
len blir ”Sorg og sorgarbeid for utviklings-
hemmede” v/ Einar Sand, Agder bispedøm-
me.

Nærmere om innhold, påmelding etc. kom-
mer seinere. Medlemmene fra Oslo,
Akershus, Hedmark og Oppland vil bli spe-
sielt invitert til å delta på lørdagen når Sand
skal ha temaet sitt. Hans tema tror vi er
aktuelt og interessant.

Sosiale tiltak.
Utviklingshemmede er som alle oss andre
ofte glade for å komme seg ut litt hjemme-
fra.
Landsstyret har fordelt ca. 17000 kroner i
såkalte tiltaksmidler. Midlene er ment å
kunne brukes til aktiviteter som for eksem-
pel sosiale sammenkomster, fester, tur m.v.
Følgende fylkeslag søkte og fikk innvilget
sine søknader: Oslo og Akershus, Hedmark
og Oppland og Møre og Romsdal. 

Flytting av utviklingshem-
mede til sykehjem, spesial-
boliger osv.
Det har i det siste dukket opp noen stygge
saker som går på flytting av svært omsorg-
strengende utviklingshemmede til sykehjem
eller spesialboliger. Noen kommuner ønsker
å samle selv forholdsvis unge utviklingshem-
mede i slike boformer. Årsaken ligger natur-
ligvis i økonomi. Det er kanskje lettere å
”gjemme bort” en utviklingshemmet på slikt
vis? Til og med utviklingshemmede ned i
35-årsalder blir utsatt for slike planer og får
intet vite før vedtak er fattet. Er kanskje det-
te det vi kaller ”normalisering?” Kanskje vi
skal få et nytt motto for bistanden til våre:
Hiv de gamle ut og fyll sykehjemmene med
utviklingshemmede!
Lover og forskrifter (bl.a. forvaltningsloven
og sosialtjenesteloven) tilsier at hjelpeverge
skal tas med i saken under saksforberedelsen
for å b li tatt med på råd og få informasjon 
Det er viktig å kreve at det skal foreligge
enkeltvedtak, slik at hjelpeverge kan klage
saken inn for fylkesmannen. Vi tror ikke fyl-
kesmennene vil se med særlig blide øyne på
en del av disse sakene. MEN: Dere MÅ klage
innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt av
dere. Landsstyret vil vurdere advokathjelp i
et par saker.
Kort sagt: Vær på vakt! La oss få vite om sli-
ke tilfeller, og ikke nøl med å ta kontakt
med fylkeslaget eller landsstyret for mulige
råd og hjelp!

Landsmøtet 2005
Arrangeres på Sanner hotell på Hadeland 21.-
22. mai

FRA LANDSSTYRET

Erstatning for skade forvoldt av 
utviklingshemmede.

Vi har hatt et par slike saker oppe i
landsstyret, og vi har fått en vurde-
ring av saksområdet fra advokat

Brox i Finnsnes.
Denne vurderingen har ført til at en har fått
noen gjennomslag for at kommuner må dek-
ke skader en utviklingshemmet forvolder på
andres ting (ansatte, ”samboende” m.v.).
Årsaken er at det er kommunen som er
ansvarlig for bistand og tjenester og dermed
må kunne forventes å ha bemanning osv.
som gjør at skadeforvoldelse kan unngås.
Og: Det er lov å gripe inn for å hindre at

skade skjer. Kommunen kan ikke bare unn-
skylde seg med at de ikke har råd til å ha
påkrevet oppfølging og bistand.
Mange pårørende og hjelpeverger tror sik-
kert at den utviklingshemmede selv må dek-
ke kostnadene når skade skjer, men det er
altså ikke automatisk tilfelle.
NB! Det er av interesse for oss å vite om tilfel-
ler dere som medlemmer har vært ute for.
Skriv, mail eller ta annen kontakt med et av
landsstyre-medlemmene! Vi kan også bistå
med for eksempel oversendelse av advokatut-
redningen hvis dere får behov for den.
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Notodden 
lekene 
2005
Her kommer en kavalkade av
årets idrettsarrangement på
Notodden. Under LUPEN viser
også i fremtiden gjerne bilder av
arrangement som dette eller
andre arrangement som fester,
turer og så videre. Ofte kan
noen bilder si mer enn tusen ord.
Del gleden med andre og send
bildene til Under LUPEN.

Innmarsj med Notodden bymusikk.

Spente deltakere som er klar til innsats

Hildur, Laila, Gro Ellen og Marie, - alle Lupemedlemmer Øyvind Bergsland er alltid blid!

Ester, Tone Ranveig og Hildur tar en velfortjent pauseHelge Kollooen venter spentJan Helgesen og Gunn Marit Kleven er glade del-
takere og bofellesskapsvenne

Erteposekast krever konsentrasjon og presisjon

Innmarsj med flagg hører med til alle store idretts-
arrangement.
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AV ODDVAR MYKLAND
AGDERPOSTEN

For fjerde år på rad budsjetterer
Risør-politikerne med å tvangs-
flytte ham. -Det er helt utrolig.

Til tross for at Fylkesmannen har satt til
side tidligere kommunale vedtak om at
Rune må flytte, fortsetter likevel kom-
munen med å budsjettere som om ved-
taket fra Fylkesmannen ikke er regis-
trert. Torsdag skal bystyret behandle
budsjettet og formannskapet har inn-
stilt på et kutt i budsjettet for psykisk
utviklingshemmede med 1.5 millioner
kroner. Det betyr at de regner med at
Rune og de to andre som fortsatt bor i
leilighetene i Tyriveien tvangsflyttes i
nær fremtid. Dette har de holdt på med
i fire år selv om de har visst at vedtaket
om flytting ikke vil bli gjennomført,
sier Runes far Tjøstolv Kveim. Han
oppfatter administrasjonens og politi-
kernes håndtering av denne saken som
en trussel mot Rune og i klar strid med
de rettigheter han har ifølge loven.

Lei av trusler
-Etter fire år med trusler fra kommunen
om tvangsflytting bor Rune og to andre
fremdeles i sine leiligheter og er svært
tilfredse med å bo der. Det alternative
botilbudet kommunen er kommet med
er etter vårt syn et forsøk på å skru klok-
ken tilbake til tiden med institusjoner.
Grunnen til at kommunen ikke har
greid å gjennomføre sitt forsett om
tvangsflytting er naturligvis fordi man
ikke har hjemmel i loven om å gjøre
dette. Det har Fylkesmannen klart slått
fast. Når de likevel fortsetter med å

budsjettere som om flytting har funnet
sted eller skal finne sted i nærmeste
fremtid, opplever vi at Rune og de
andre psykisk utviklingshemmede blir
en budsjettformalitet som blir brukt for
å få budsjettet i balanse. For oss opple-
ves dette som et forsøk på å få oss til å
gå lei og godta kommunens behandling
av Rune. Politikerne burde imidlertid
vite at vi aldri gir oss i denne saken. Det
bør dessuten være et tankekors for kom-
munen at presset mot de utviklings-
hemmede og deres pårørende har pågått
i fire år uten at man har oppnådd det
forventede resultatet, sier Tjøstolv
Kveim.

Svake politikere
Familien Kveim er også overrasket over
det de kaller politikernes tafatthet i
saken.
-Det er nesten utrolig at et flertall i
bystyret i fire år står fast på et vedtak de
vet ikke kan gjennomføres. Ved hver
budsjettbehandling har de stemt for å
bygge ned antall botilbud til de psykisk
utviklingshemmede for å spare mellom
en og to millioner kroner. Hver eneste
høst har de måtte tilleggsbevilge beløpet
fordi vedtaket ikke er blitt satt ut i livet
ganske enkelt fordi vedtaket er i strid
med loven og ikke aksepteres av de det
berører, sier Tjøstolv Kveim.

Prøver igjen å jage 

Rune hjemmefra

Spillegal må i 
fengsel for underslag 

En 45 år gammel kvinne underslo penger fra 11 psykisk
utviklingshemmede og spilte dem bort på automater. 
Nå må hun betale tilbake 500.000 kroner. 

Kvinnen var tidligere ansatt i Larvik kommune i Vestfold. Nå er hun
dømt til fem måneders fengsel for grovt underslag, melder NRK Vestfold. 
Kvinnen meldte seg selv til politiet etter å ha underslått 500.000 kroner. 
Kvinnen hadde ansvaret for kontoene til de psykisk utviklingshemmede.
Hun jobbet også på en pub, og der var der pengene ble spilt bort. 
Da en av hjelpevergene begynte å stille spørsmål, kontaktet hun sjefen og
la kortene på bordet. Nå får hun behandling for spillegalskap, melder
NRK.



Våren 1954 kunne Helgeseter
åpne dørene for barn som
trengte ”noe mer”. Vi hadde
tro på at alle mennesker kunne
utvikle seg, og gjøre seg nytte
av pedagogiske opplegg,
medisinske og terapeutiske
behandlinger og leve i et miljø
hvor menneskeverdet sto i
fokus - selv om de tilsynelaten-
de var nokså hjelpeløse.

50år er en lang tid, og meget
har forvandlet seg i sam-
funnet siden vi startet opp.

Vi har flere ganger måttet legge om
etter som nye utfordringer har dukket
opp. Størst forandring var det kanskje
da det ble klart at vi ikke lengre bare
skulle ha barn og ungdommer, men
også voksne som hadde behov for å
være delaktig i en arbeidssituasjon og
bli tatt på alvor som voksne, selv om
de enda ikke maktet å stelle seg selv
eller reie sin seng. Langt mindre ta
konsekvensene av sin væremåte og
sine avgjørelser. 
Senere kom ansvarsreformen, som vil-
le nedlegge alle institusjoner. Igjen var
det nødvendig å ligge i forkant. Vi
fremla for kommunen planer for
ombygging av Helgeseter, kjøp av hus
i nabolaget. Det ble et godt samarbeid
med kommunen, og etter mange
omganger kom vi til et resultat som

begge parter kunne være fornøyd med.
I dag har Helgeseter ansvar for 30
beboere som bor, arbeider, får sine
medisinske og terapeutiske tilbud,
samt deltar i et stort spekter av kultu-
relle aktiviteter. Også en del som ikke
bor her, gjør bruk av stedets aktivite-
ter.

50 års virke ønsket vi å markere på
forskjellige måter, og skulle innbefatte
alle som bor og arbeider her, pårøren-
de, tidligere elever og medarbeider,
gode venner og kollegaer fra tilsvaren-
de virksomheter i Skandinavia,
Helgeseters styre og råd, og offentlige
samarbeidspartnere. Dette omfattet
mange mennesker, og tilsa flere arran-
gement utover i jubileumsåret 2004.
Før sommerferien ble alle tidligere
medarbeidere og elever invitert til
omvisning og mimrestund.
28. august, stiftelsesdagen, var det stor
fest på Fløyen med taler og påskjøn-
nelser i alle retninger. I Rådhusets
kantine hadde vi utstilling av historis-
ke foto og produkter som produseres
nå. Høytidelig åpnet av byråd for hel-
se og omsorg Trude Drevland.
Gjennom alle år har vi arbeidet med
skuespill, operaer, sangspill fra den
klassiske litteraturen. Denne gangen
ønsket vi noe spesielt tilpasset oss.
”Følgesvennen” av H.C. Andersen
hadde et tema og en symbolikk som
inspirerte. Jørgen Lunde dramatiserte

fortellingen, og komponist/pianist
John Beck komponerte musikken -
moderne, vanskelig og meget vakker.
Orkesteret bestod av harpe, 2 blokk-
fløyter, tverrfløyte, fiolin, cello, trom-
mer og slagverk. En blanding av profe-
sjonelle og amatørmusikere gav en
ekstra spenning. Nært alle beboerne
deltok, og med alle engasjerte var vi
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Fra å være en skole for ”ånds-
svake” har Helgeseter utviklet
seg til et allsidig bo-, terapi- og
arbeidstilbud til psykisk utvik-
lingshemmede. Helgeseter har
bygd ut åtte bofellesskap til i alt
30 beboere, og har arbeids-
eller dagtilbud til 35. 

Både beboere og eksterne
arbeidstakere har jobbtilbud
innen gårdsdrift, vaskeri, bake-
ri, kjøkken, vevstue, toveverk-
sted, musikk- og lysverksted.

I tillegg tilbyr Helgeseter terapi
innen maling, eurytmi, språkfor-
ming, sang og musikk. Her er
basseng, og her er ikke minst en
herlig urtehage.

FAKTA

- Et tilbakeblikk – et jubileum og litt om fremtiden –

Helgeseter 

50år



rundt 100 personer som bar forestil-
lingen frem. Dette gjør noe for et sted.
Utrolig stor innsats og positivitet kom
frem i rampelyset, og lever videre som
næring for sjel og sinn.
Da Helgeseter rundet 40 år, ble det
laget en video, en dokumentar som
viste livet på Helgeseter den gang. Nå
hadde vi et ønske om å sette fokus på
ideologien bak det som gjøres. G. C.
Rieberfondene tilbød å bekoste en slik
film, og Svekon ble engasjert til å pro-
dusere den. Filmen heter
”Ankerfeste”, varer ca. 20 min., og er
blitt en riktig fin sak.
Et jubileum skal ikke bare være tilba-

keblikk, for skal en virksomhet leve og
være aktuell i tiden, må ideene og vye-
ne være levende i forkant. Tenke igjen-
nom veien videre ideelt sett. Så må
økonomi, samfunnets regelverk og
krav bli samarbeidspartnere, uten å
hemme en utvikling. Individet vil mer
og mer måtte komme i fokus. Hva
trenger hver enkelt for å utvikle seg å
gjøre sin oppgave som menneske?
Dette gjelder oss alle. Her ligger
mange store oppgaver fremfor oss som
ikke løses med 60 m2 leilighet med
egen kaffetrakter, og støttekontakt en
gang i uken. Det blir viktig med et
solid, engasjert og målrettet nettverk

både for dem som bor i egne leilighe-
ter og dem som bor på steder som
Helgeseter. Et stikkord er utdannelse.
Utdannelse som gir verdisyn på tilvæ-
relsen, menneskeverd og livskvalitet.
Det er nemlig slett ikke alltid at det er
pengene som setter grenser, det kan
like gjerne være medarbeidernes
begrensninger, mangel på fantasi og
intuisjon. Der ligger store ressurser
som vil komme frem ved god og krea-
tiv utdannelse, og da kan vi se fremti-
den lyst i møte.

Pensjonert medarbeider på Helgeseter
Mi Rieber  
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Vår organisasjonskamp for
likeverd og samfunnsdeltaking
har vart lenge, lenge. Vi blir
ofte slitne og mismodige og
berre opplevinga av at vi står
mange saman set nytt mod i
oss og mobiliserer krefter,
gong etter gong.

AV ASTRID AARØ ENGEN

Ser vi langt nok bakover i tid,
gjerne femti år, finn vi at sam-
funnet vårt har endra seg mykje,

og aller mest når det gjeld teknologi,
kommunikasjon og økonomi.
Endringane blir kalla utvikling og
framsteg. 
Ein kan vel ikkje utan vidare slutte seg
til ei oppleving av endringane som
eintydig og konsekvent positive.
Så innfløkt, utilgjengeleg og uoversikt-
leg den kvardagsleg nødvendige infor-
masjonen er for dei fleste av oss, har
dei avanserte systema gjort langt fleire

menneske funksjonshindra og van-
hjelpte enn vi var under enklare vilkår.
Om vi sjøle gjer kva vi kan for å leve
enkelt er vi likevel prisgjevne reglar og
samfunnsplikter som, om vi ikkje
lever opp til dei, kan gjere oss skuldige
til dom og straff. Skjema og dokument
vekkjer stadig meir skrekk og gru. Ein
vågar snart ikkje å opne anna post enn
den som har handskrift på konvolut-
ten.
Korleis går det midt i dette med
læringsmålsettinga for menneske med
psykisk utviklings; sjølstendiggjering”?
Realismen i målsettinga minkar med
utviklinga av komplisert teknologi,
system og apparat, med aukande
avstand til tenester og samfunnsinsti-
tusjonar, og med fjerning av levande
menneske som kan gje individuell
hjelp. Er det resignasjon overfor denne
utviklinga som delvis ligg under når vi
ser vaksenopplæringa for våre nære og
kjære bli redusert eller heilt borte? 
Korleis går det elles med vaksenopplæ-
ringa (les kompetansereforma) for
politikarar, byråkratar og tenesteytarar

når kunnskapskrava stadig veks, når
regelverk og system stadig er under
endring? 
Forvirringa synest ofte i praksis å råde
grunnen, tildekt med store, runde, far-
gesprakande ord og vendingar.

Mangfaldet av politiske signal kan
visst tydeleg nok grovt sorterast i to
kategoriar. På den eine sida får vi store
reformer, lovande politiske overskrifter
og verdilada titlar på offentlege doku-
ment. På den andre sida møter vi rea-
litetane i form av velferdsundergravan-
de offentlege budsjett, finansierings-
og betalingsordningar.
Vi står midt i eit samfunn som har
kasta den humanistiske velferdsmodel-
len på båten og har prisgjeve sine bor-
garar til marknadskreftene. Var det
dette den politisk proklamerte verdi-
debatten skulle tene til, - å skape eit
vakkert verbalt slør som dekkjer til det
faktum at det er makta som skal rå og
dei sterke som skal ha rydda bort alle
hindringar for sin raske frammarsj
mot makt og rikdom?

Likeverd 
og deltaking
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AV THOR HENRIKSEN, NESTLEDER I LUPE

Våren 2004 fikk LUPE, sammen
med Norges Handicapforbund
og Trafikkskaddes Landsfor-
bund, invitasjon fra Oslo Røde
Kors til en visningsreise til
Casas Heddy på Lanzarote.
Invitasjonen var for to repre-
sentanter fra styret for å vur-
dere om stedet var høvelig for
organisasjonenes medlemmer.

Fra LUPE reiste leder og nestleder. På
forhånd hadde vi fått tilsendt bl.a.
merkelapper med røde kors til å set-

te på bagasjen.
Mottakelsen på Gardermoen var meget til-
fredsstillende. Det var flere hjelpere fra
Røde Kors som tilbød sin hjelp så snart de
så noen med røde kors-merket på baga-
sjen.
Gruppen som vi skulle følge til Casas
Heddy, besto av personer fra forskjellige
organisasjoner, så hjelpebehovet var noe
forskjellig. Hjelperne skaffet derfor også
rullestoler til de som trengte dette.
Da flydørene ble åpnet på Lanzarote, slo
varmen mot oss, for det var +32 grader på
flyplassen!
Bussen til Casas Heddy var godt merket,
og den kjørte fram til 10 meter fra flyet.
Bussen var meget godt tilrettelagt for
funksjonshemmede, og det var mange
hjelpere fra Casas Heddy på plassen, slik at
ombordstigningen gikk meget raskt.
Bagasjen ble også tatt hånd om av rutiner-
te hjelpere.
En leder fra Casas Heddy samlet inn pas-
sene og gikk til passkontrollen mens vi satt
i bussen. Hele kontrollen tok bare ca. 10
minutter.

På Casas Heddy ble vi tilvist rom og baga-
sjen ble brakt til disse. Alle rom er utstyrt
med kjøleskap, og det var satt inn juice,
vann og isbiter der. Dette var en flott ser-
vice, for temperaturen var fremdeles godt
over +30 grader.

Rommene hadde ikke air-condition, men
det var vifter på alle. Det var trygghetsa-
larm på alle rom med tilknytning til vakt-
havende sykepleier.
Sengene var regulerbare slik at de var til-
rettelagt for tungt funksjonshemmede.

Neste morgen fikk alle nyankomne en ori-
entering om Casas Heddy, hjelpe- og støt-
tetilbudene, fritidsaktiviteter og handle-
muligheter.
Ved måltidene satt vi ved småbord, og da
hensikten var å bli kjent med andre funk-
sjonshemmede, ble Ole og jeg plassert ved
forskjellige bord. Jeg satt for eksempel
sammen med en fra Parkinsonforeningen
og en utviklingshemmet dame fra
Buskerud.
Funksjonshemmede med behov for hjelp
fikk selvfølgelig sitte sammen med sine
hjelpere.

På Casas Heddy er det en aktivitetsplan
som blir gjentatt hver annen uke.
Det er ganske mange aktiviteter som er
gratis, for eksempel:
Strandtur til Matagarda
Handletur til Puerto del Carmen
Tur til Los Hervideras, Playa Blanca
Margedstur til Teguise
I tillegg er det mulig å være med på beta-
lingsarrangementer:

Båttur med katamaran fra Puerto Calero
(33 euro)
Tur til Ildfjellet inklusive kameltur (13
euro)
Alle de nevnte turene passer godt for funk-
sjonshemmede, da det blir satt opp buss
fra Casas Heddy til aktuelt sted.
Hver dag er det tilbud om morgentrim og
badetrim. Om kveldene er det variert
underholdning og dans på terrassen.
Det varme været fortsatte, og om dagen
var det opp mot +40 grader i skyggen.
Det var derfor mange som var med på
badetrim og ellers oppholdt seg lenge i
bassenget!

Ledelsen ved Casas Heddy hadde utarbei-
det et eget program for representantene fra
våre tre organisasjoner slik at vi personlig
kunne vurdere hvordan de enkelte tilbu-
dene og aktivitetene ville passe for våre
medlemmer.
Vi hadde også møte med ledelsen der til-
budene og prisene ble diskutert. 
På Casas Heddy er det hovedsakelig ene-
rom med toalett og dusj. I møtene stilte vi
spørsmål om prisene kunne reduseres der-
som det bodde to på rommet. Videre
undersøkte vi om det kunne leies kvalifi-
sert hjelp på stedet for å redusere antall
ledsagere fra Norge og dermed redusere de
funksjonshemmedes utgifter til turen.
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Kronisk syke og funksjonshem-
mede kan få skattefradrag hvis
de må betale ekstra for ferien.
Dette er ukjent for de fleste.

Skattedirektoratet gjør altfor lite for å
fortelle om regelen som kan spare
folk for tusenvis av kroner, sier jurist

og nestleder i Statens råd for funksjons-
hemmede, Rune Stureson, til ukeavisen
Klar Tale.
Stureson har i mange år holdt foredrag
om disse rettighetene. Hans konklusjon er
klar: Dette er ukjent for de fleste.

Bekrefter
Skattedirektoratet bekrefter reglene om
ekstraordinære fradrag, og innrømmer at
det ikke har informert spesielt om fradrags-
muligheter i forbindelse med feriereiser.
- det kan være mange forskjellige kostna-
der som følge av sykdom eller funksjons-
hemming, og vanskelig å nevne alle. Men
det er beklagelig hvis mange skattebetalere
ikke får nødvendige opplysninger. Derfor
kan det være naturlig å ta med noe om
feriereiser i neste utgave av Lignings-ABC,
sier Marie Viken, seniorrådgiver i
Skattedirektoratet.

Eksempler
Rune Stureson sier at mange tror de bare
kan få skattefradrag for utlegg til banda-
sjer og annet som har direkte med syk-
dommen eller funksjonshemmingen.
- Men rullestolbrukere kan for  eksempel
få skattefradrag hvis de må bo på et dyrere
hotell for å få heis og handikaptoalett. Alt
man må betale ekstra selv fordi man er
funksjonshemmet eller kronisk syk, er fra-
dragsberettiget, sier Rune Stureson.
De som må betale for mat, overnatting og
billetter for en ledsager, kan trekke av også
disse utgiftene på skatten.
Flere forbund for funksjonshemmede
bekrefter at få vet at ekstrautgifter på ferie
kan gi skattefradrag.
- Jeg var ikke  klar over dette selv. Så da
regner jeg ikke med at så mange andre av
medlemmene våre vet om det heller, sier
generalsekretær Gunnar Haugsveen i
Norges Blindeforbund.
Rune Stureson oppfordrer kronisk syke og
funksjonshemmede til å ta vare på kvitte-
ringer fra ferien. Da har du mulighet til å
fremme krav til dekning av det du mener
å ha hatt som ekstraordinære utgifter på
grunn av sykdom eller funksjonshem-
ming.

Skattefradrag
for funksjonshemmede

Casas Heddy har en liste over norske (og
spansktalende) hjelpere som er bosatt på
Lanzarote, og som tidligere har vært led-
sagere for enkeltpersoner og grupper.
Vi hadde møte med tre av de norske hjel-
perne, og de ga et solid og meget tillit-
vekkende inntrykk. 
Fra Casas Heddy til Puerto del Carmen
er det ca. 15 minutters spasertur. Her
finnes et utall av serveringssteder samt
butikker av alle slag. Prisene er noe varie-
rende fra sted til sted, men gjennomsnitt-
lig er de ganske lavere enn i Norge.
Drosjetakstene er også meget rimelige, og
sjåførene er godt kjent med Casas Heddy
slik at de kjører uten omveier direkte til
stedet.
Vi kan trygt anbefale stedet for et feri-
eopphold, og vi oppfordrer fylkeslagene
og/eller boliggrupper å prøve det.

Tilbud 2005
Casas Heddy har noe ledig kapasitet i
sommerferietiden, og de har tilbudt føl-
gende sommeren 2005:
14 dagers opphold med alle måltider,
flyreise Gardermoen-Lanzarote T/R,
transport til/fra flyplassen på Lanzarote,
utflukter og aktiviteter koster kr.
9.900,-. Ordinær pris er kr. 14.400,-
Betaling for ledsaging og hjelp var 12
euro pr. time (ca. kr. 100,-).
For å få dette tilbudet er det bare å vise
til avtale med LUPE.
Alle henvendelser kan gjøres til:

Casas Heddy Norsk A/S
Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo
Tlf. 21314520, fax 21314521
og henvise til LUPE
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BOKANMELDELSE AV TORE GULBRAAR

Norsk Nettverk for Downs
Syndrom (NNDS) ble stiftet på
Hamar den 23. november 2000.
Før det hadde en gruppe forel-
dre hatt samtaler over nettet i
to år om dette å ha et barn
med Downs syndrom(DS). Det
denne foreldregruppen erfarte
var at vi i vårt land bare hadde
eldre litteratur om DS, faktisk
for det meste mer enn 20 år
gammelt. 

Dette måtte man rette på.
Ildsjelen Grete Johanne Reitan
fikk i stand et eget informa-

sjonsorgan, GJ Informasjon, og utgitt
bladet MARIHØNA Bladet om Down
Syndrom som  siden 1999 har kommet
ut som kvartalstidsskrift. Et nytt viktig
bidrag i denne storstilte opplysnings-
kampanjen er den debattboken som nå
foreligger.                                               
Boken har som hensikt å drøfte men-
neskeverdet i relasjon til DS, sier redak-
tørene Kristian Bogen, Mette
Weitemeyer og Margit Aalandslid.
Dette er en høyst aktuell diskusjon i
forbindelse med ny lov om bioteknolo-
gi. Av særlig interesse er på hvilket
grunnlag mødre velger å ta abort i rela-
sjon til nyvinninger innenfor fosterdiag-
nostikken. Antall barn født med Downs
syndrom i Norge har i mange år ligget
på mellom 55 og 65 pr. år. Etter at fos-
terdiagnostikk ble tatt i bruk, har om
lag 15-20 fostre med DS blitt abortert
hvert år. Slik jeg ser det er hensikten
med boken  ”å redde” også disse.   
Intensjonene med dette heftet på 148
sider har vært å skape debatt og reflek-
sjon blant lærere i barnehage og skole, i
foreldregrupper og i fagmiljøer som skal
gi veiledning til foreldre som har fått,
eller vet de kommer til å få et barn med
DS. Boken består av 10 artikler. Etter

hver artikkel har forfatterne formulert
to problemstillinger som utgangspunkt
til gruppearbeid og diskusjon.         
Fokus er spørsmål knyttet til etikk og
menneskeverd. Tar vi disse spørsmålene
på alvor, mener forfatterne, faller mange
av utfordringene vi står ovenfor, lettere
på plass. Samfunnet nyttiggjør seg ikke
de ressursene menneske med DS repre-
senter, hevder de. Både skole og andre
utdanningsinstitusjoner og ikke minst
arbeidsliv må ta dette inn over seg på en
helt annen måte enn hva vi ser i dag. 
Vi møter i denne boken en svært modig
forfattergruppe som har satt seg høye
mål. Her blir det snakk om å påvirke og
endre folks holdninger. Kanskje også
holdninger som vi foreldre til voksne
med DS bærer med oss. Vi vil også at
våre funksjonshemmede skal integreres
og normaliseres, men innenfor visse
grenser. 
Personlig mener jeg at mennesker med
utviklingshemming må skjermes og
støttes. Visst skal vi akseptere annerle-
desheten og si oss enig i at alle mennes-
ker er like mye verdt. Men  ikke glem-
me at vi her  snakker om en reell funk-
sjonsnedsettelse som innebærer at for-
ventningene til folk med DS på en rek-
ke samfunnsområder ikke må skrus for
høyt  Glem dessuten – ikke at mennes-
ker med DS er en høyst usammensatt
gruppe på nær sagt alle funksjonsnivå.

Det har vært svært nyttig å ha lest den-
ne boken. Denne rusker opp i gamle
forestillinger og holdninger. Jeg er dypt
uenig i en del av det denne foreldre-
gruppen hevder. De er så unge, tenker
jeg, kanskje de ser annerledes på det når
barna deres har kommet opp i 40-årsal-
deren.  Men boken skal anbefales. Den
er ikke nettopp lettlest, her er så mange
vanskelige spørsmål å ta stilling til.
Nettopp derfor vil den egne seg til
gruppearbeid både i lag og andre søs-
ken- og foreldregrupperinger. 

MED DOWNS GJENNOM LIVET
Om etikk og menneskeverd knyttet til 

menneske med Downs syndrom
Eksempel på vanskelig-
hetsnivået i boken 
Med Downs gjennom livet
Fremstilt slik gir det mening at en
person som er tilhenger av kvin-
ners rett til selvbestemt generell
(evt. ”blind”) abort, kan være
motstander av selektiv abort og
dermed et tilbud av fosterdiag-
nostikk. Den første typen abort
kan hevdes å være en privat
sak. Den andre typen abort deri-
mot, er offentlig i den forstand at
den kan påvirke samfunnets
oppfatning av funksjonshemme-
des mennesker og funksjonshem-
medes egen selvforståelse.
Negative vurderinger om at
funksjonshemmedes liv ikke
synes verdt å leve, kan være en
grunn til å ville forhindre diag-
nostikk som leder til selektive
aborter, selv om man i utgangs-
punktet er ”for” retten til å velge
abort. Selektiv abort, i motset-
ning til generell abort, synes å
uttrykke disrespekt overfor en
gruppe mennesker i samfunnet.
Nettopp derfor kan det være
legitimt å behandle de to feno-
menene forskjellig.

Sitatet er hentet fra Berge
Solbergs artikkel
”Fosterdiagnostikk og respekten
for funksjonshemmede mennes-
ker” (S. 59 og 60).

SBN - nr 82-300-0022-0 
Utgiver : NNDS - 1
48 sider illustrert. 

Pris kr 175,- + porto
Boken kan bestilles: 

avollo@tiscali.no
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Lørdag 6. november kl. 17.30
gikk høstfesten 2004 av stabe-
len på Fossen kro i Hjartdal i
Øst-Telemark. Over 80 fest-
stemte, opplagte og spente
utviklingshemma medlemmer
fra Telemark inklusive ledsage-
re var påmeldt.

Fra boenheter der det var både med-
lemmer og ikke-medlemmer, fikk
også utviklingshemma som ikke var

medlemmer bli med mot en høyere pris.
Og prisen klaget ingen på. Femti kroner
for medlemmer og deres ledsagere og 150
kroner for de andre. Lupe Telemark dek-
ket kostnadene utover det.
Kvelden startet med en deilig varmrett
med ris og salat. Kaffe og marsipankaker i
store mengder gikk unna litt seinere på
kvelden etter god dansetrim.
Musikken sto som vanlig enmannsorkes-
teret Bjørn Rugaas for med ham selv som
sangsolist. Han ble tidvis assistert av sin
kone. Rugaas spilte under ”innsjekkinga”,
under middagen og hele kvelden utover
mot avslutning ca. kl. 21.30. Som vanlig
var det musikalske veldig bra. 

Det begynte snart å vibrere i beinmuskle-
ne, og dansegolvet var til tider stappfullt.
Noen var mesterdansere, andre litt stivere,
men alle hadde det moro og smilene var
brede og store. Danseløver som Gro Ellen
Nordskog, Laila Kringlåk, Ester Seljord
og radarparet Gunn Marit Kleven og Jan

Helgesen dansa så selv tilskuerne svetta.
Maken til kondis! Moro å se slik livsutfol-
delse. Lurer på hvem som egentlig er ”nor-
male” her i verden, for vi pårørende og
andre binder oss ofte for mye vi. Vi kan
lære av disse festdeltakerne hva livsglede
og fri utfoldelse er, uten sterke ting inna-
bords på forhånd!

Da alt var over, kom kravet fra noen av
deltakerne om at de SKULLE ha fest neste
år også, - og naturligvis blir det fest i
2005. Vi i Lupe Telemark tør da ikke
annet!!

IT

Dansefest ”Udi Thelemarken”

Vellykket fest på Fossen kro

Øyvind Bergsland og Tone ranveig Aanestad bor i samme hus i Heddal og er glade i en dans

Ivrige dansere i full swing på gulvet
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AV ASTRID AARØ ENGEN

Den grupperetta og gjennom-
gripande ”ansvarsformen”var
grunnen til at LUPE vart til. I

den grad reformen er seriøst evaluert,
seinast nå ved Jim Åge Nøttestads
doktoravhandling, syner det seg at det
diverre var gode grunnar for vår skep-
sis og våre motforestillingar. Statleg
ansvarsfråskriving var og er sanninga
om den politiske prosessen våre utvik-
lingshemma vart utsette for. Det skulle
syne seg at ansvarsformen berre var ein
tidleg del av startfasen i eit skred som
rammar mange. Under bedragerske og
besnærande parolar om kommunal
sjølstyring, individuell fridom og lokal
dugnad kjem reformer, lov, og for-
skriftsendringar i rasande fart på alle
viktige område. Reformene og
endringane forflytter stadig byrdene
frå det overordna, statlege nivået nedo-
ver i samfunnssytemet vårt, medan dei
same nivåa frå staten si side vert svelte-

fora, tappa for ressursar og misser
grunnleggande strukturar og funksjo-
nar. Eg har visst før sitert ein kollega
som for snart førti år sidan i ein disku-
sjon på eit lærarrom sa: ”Men sei meg!
Kor lenge skal vi dyktige fø dei uduge-
lege?”. Den gongen var eg så ung og
stinn av illusjonar at eg vart sjokkert i
møte med eit slikt utsagn. Nå
skal det meir til, men om eg
ikkje får sjokk må eg
framleis få lov til å opple-
ve sterke reaksjonar når
det politiske sviket over-
for menneska i landet
vårt er så usjenert tyde-
leg.
Ein veit nok om menneske
og politkk til å erkjenne at nokre
av dei som akslar seg inn i politske
posisjonar gjerne ønskjer å gjere seg
fortent til at det blir reist deira eigen
bauta som skal stå på torg og i parkar
til evig tid. Men både politisk karriere
og bautaer kostar pengar, og verdiset-

ting fra den kanten der pengane er å
hente; hos dei som har makt og beher-
skat merittar under Mammons regime.
Samtidig veit eg at mange einskild-
menneske, også politikarar, ofrar livs-
dagane og kreftene sine for å demme
opp mot slik politikk.
Om vi i organisasjonane og elles som

vanlege kvardagsmenneske er
utan kompetanse når det

gjeld triksing og fiksing
til eigen bate er vi nei-
men ikkje utan sanse-
og opplevingsapparat.
Vi forstår altfor godt

kva som går føre seg.
Under nyliberalismens

og nykapitalismens flagg
og parolar ser vi jugellova bli

meir og meir styrande for dei politiske
”grepa”. Vi ser at ”utkantnorske” kom-
muner, som utgjer det meste av vårt
langstrekte land, snart vil vere bebudd
av oss som er så gamle at vi berre ven-
tar på ei grav, pluss dei andre
”Liveigne”, d.v.s. barn, og unge og
vaksne som ikkje kan konkurrere seg
til posisjonar.
Slik det nå står til med politisk styring
er det inga monn i å kjempe for spesi-
elle grupper anna enn ved meir eller
mindre tilfelding utvalde og mediafo-
kuserte innsamlingar og lokale dugna-
der. Den politikken som nå er førande,
med reformer som eitt av fleire verke-
midlar, undergrev solidariteten og fel-
lesskapsinnsatsen både nasjonalt og
lokalt.
Den usagde men effektive parolen
synest å vere: La dei hjelpetrengande
og lite produktive menneska koste oss
smarte i samfunnet så lite som mulig!
Visst har vi kjempa før! ”Nå trengst
det ennå meir av innsats om vi skal
berge i det minste eit nokolunde
anstendig ferniss av ein human norsk
stat!”
Så lite er vi ikkje fornøgd med! Vi vil
oss eit land som er godt å bli fødd inn i
og leve i, også for menneske som treng
felleskapets solidaritet for å ha eit godt
liv.
Til sjuande og sist gjeld det vel alle.

Reformer og andre smarte grep

”Nå trengst 
det ennå meir av 

innsats om vi skal berge 
i det minste eit 

nokolunde anstendig
ferniss av ein human 

norsk stat!”

Departementet om unge i alders- og sykehjem
I Helse- og omsorgsdepartementets
St.prp. nr. 1 (2004-2005) for budsjetter-
minen 2005 sies det om unge med ned-
satt funksjonsevne i alders- og sykehjem:

I forbindelse med behandlingen av stats-
budsjettet for 2002 ba Stortinget
Regjeringen, i samarbeid med brukeror-
ganisasjonene, om å utarbeide en hand-
lingsplan med tiltak som skulle sørge for
at alle unge funksjonshemmede som
ønsker det får flytte ut av eldreinstitusjo-
nene innen utgangen av 2005.
Kommunene har etter lov om sosiale tje-
nester mv. ansvar for å tilby pleie- og
omsorgstjenester til personer som har
behov for det. Kommunene står fritt i å
vurdere hvordan tjenesten skal organise-
res.
Sosialdepartementet la i desember 2003, i
samarbeid med Norges Handikapfor-
bund, Funksjonshemmedes Fellesorga-
nisasjon og Sosial- og helsedirektoratet,
fram en rapport med forslag til tiltak slik
at unge personer med nedsatt funksjons-
evne og som ønsker det, flyttes ut av

eldreinstitusjon, samt tiltak som skal
bidra til at kommuner i framtida ikke
bosetter unge personer med nedsatt funk-
sjonsevnne i eldreinstitusjon. Tiltakene er
fulgt opp i 2004.
Sosial- og helsedirektoratet er i ferd med
å utarbeide et rapporteringsopplegg for å
få bedre kunnskap om situasjonen for
personer under 50 år med nedsatt funk-
sjonsevne som ønsker et annet botilbud
enn alders- og sykehjem. Et rullerende
system for rapportering vil foreligge våren
2005. Tiltak som er satt i gang for å styr-
ke den kommunale pleie- og omsorgstje-
nesten generelt vil være viktige for å kun-
ne gi et individuelt tilpasset tjenestetilbud
til denne gruppen. Dette gjelder bl.a. til-
tak initiert i forbindelse med handlings-
planen for eldreomsorg, opptrappingspla-
nen for psykisk helse og rekrutteringspla-
nen for helse- og sosialpersonell. For å
følge utviklingen er det etablert en kon-
taktgruppe med representanter fra bru-
kerorganisasjonene, Kommunenes Sen-
tralforbund, Sosial- og helsedirektoratet
og Sosialdepartementet.
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Onsdag 27.oktober kom i over-
kant av 140 forventningsfulle
beboere og ledsagere til
Scandic Hotell her på Hamar.
Noen kikket inn i salen og sa
”det er her vi var i fjor” og så
godt fornøyde ut.

Bordene var vakkert pyntet med
lys og blomster. Det ble servert
deilig gryterett m/salat, mine-

ralvann og annet tilbehør. Det var
tydelig at maten smakte. Alt ble borte.
Så var det tid for kaffe og deilige kaker.
Smilene ble enda bredere.

Etterpå ble det ryddet plass til dans, og
orkesteret  - bestående av Stein Bjerke
og Ingar Reinfjord spilte opp med
fengende rytmer. Gjensynsgleden var
stor for mange. Det ble fort fullt på
gulvet, for det er en DANSEGLAD
gjeng dette. Gleden lyste fra ansiktene,
og de som ikke var på gulvet gynget og
nynnet med.
Rullestoler og ledsagerne deres ble
også med på dansen.
I løpet av kvelden ble fylkeslagets leder
gjennom mange år, Tore Gulbraar,
behørig ”begavet” i anledning sin 70-
årsdag i august måned.

Tiden gikk bare så altfor fort, slik det
ofte gjør i godt selskap. Trøsten var,
som mange sa da de takket for seg: Vi
kjæm att til neste år!!
Festkomiteen bestående av fra venstre
– Turid Jahren, Laila Bergli og Liv
Grønnæs, kunne bare konstatere at
festen var vellykket. De kan bare gå i
gang med planleggingen til neste års
fest.
VEL BLÅST!

Med hilsen
Turid

I løpet av kvelden ble fylkeslagets leder gjennom mange år, Tore
Gulbraar, behørig ”begavet” i anledning sin 70-årsdag i august
måned.

Festkomiteen bestående av fra venstre – Turid Jahren, Laila Bergli og Liv
Grønnæs 

Høstfest på Hamar
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Det er vedtatt endringer for til-
skuddsordningen Tilskudd til
funksjonshemmedes organisa-
sjoner under kap. 621 post 74 i
statsbudsjettet for 2005.

To tilskuddsordninger bortfal-
ler: Tilskudd fra Fordelings-
nemnda til velferds- og ferietil-

tak for funksjonshemmede i regi av
ulike frivillige organisasjoner og til-
skudd fra fylkesmennene til lokale vel-
ferds- og ferietiltak for funksjonshem-
mede. Disse midlene vil i stedet bli
fordelt til funksjonshemmedes organi-
sasjoner som mottar tilskudd til drift. 

Tilskudd fra Fordelingsnemnda
til velferds- og ferietiltak for
funksjonshemmede i regi av 
ulike frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kunne tidlige-
re søke om tilskudd fra Fordelings-
nemnda til velferds- og ferietiltak for
funksjonshemmede. Denne tilskudds-
ordningen bortfaller fra 2005.
Midlene vil fra 2005 gå til likemanns-
arbeid i funksjonshemmedes organisa-
sjoner.

Tilskudd fra fylkesmennene til
lokale velferds- og ferietiltak for
funksjonshemmede

Frivillige organisasjoner kunne tidlige-
re søke om tilskudd fra fylkesmennene

til lokale velferds- og ferietiltak for
funksjonshemmede. Denne tilskudds-
ordningen bortfaller fra 2005. Det er
vedtatt at midlene i stedet innlemmes
i driftstilskuddet til funksjonshemme-
des organisasjoner som fordeles av
Fordelingsnemnda (se nedenfor).
Dette betyr at lokale ledd i funksjons-
hemmedes organisasjoner som får
støtte fra Fordelingsnemnda heretter
må henvende seg til sin hovedorgani-
sasjon vedrørende midler til lokale til-
tak. Andre organisasjoner vil ikke
lenger kunne søke om midler fra den-
ne bevilgningen.

Tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner

Det er vedtatt endringer for driftstil-
skudd til landsdekkende organisasjo-
ner av og for funksjonshemmede.
Nytt navn for tilskuddsordningen vil
bli ”Tilskudd til organisasjoner for
personer med nedsatt funksjonsevne”. 
Vedtaket innebærer at nye organisasjo-
ner må ha minimum 250 medlemmer
for å bli godkjent som tilskuddsberet-
tiget organisasjon. Dette kravet gjelder
ikke for organisasjoner som er god-
kjent som tilskuddsberettiget og har
tilskudd pr. 31.12.04.
Formålet med tilskuddsordningen er
utvidet til også å gjelde service til egne
medlemmer, gjennom blant annet
lokale velferdstiltak. Bakgrunnen for
dette er at fylkesmennene ikke lenger
skal fordele tilskudd til lokale tiltak for
funksjonshemmede. Midlene, som

tidligere ble fordelt av fylkesmennene,
vil bli innlemmet i driftstilskuddet til
organisasjoner for personer med ned-
satt funksjonsevne. Som en følge av
dette vil organisasjonene få en økning
i driftstilskuddet, men midlene vil
ikke øremerkes lokale tiltak. Det er
lagt opp til at organisasjonene får stor
grad av frihet til å prioritere midlene
innenfor egen organisasjon.

Tilskudd til paraplysamarbeid

Funksjonshemmedes Fellesorganisa-
sjon (FFO) er innvilget 9,055 mill.
kroner som paraplytilskudd for 2004
og tilskuddet er utbetalt av Sosial- og
helsedirektoratet. For 2005 tildeles
FFO et direktetilskudd på 5 mill. kro-
ner som utbetales av direktoratet. De
resterende midlene, 4,055 mill. kro-
ner, fordeles til organisasjoner som er
medlem i FFO pr. 31.12.04.
Tilskuddet vil synliggjøres i tilsagns-
brevet fra Sosial- og helsedirektoratet
til organisasjonene, men midlene er
ikke øremerket paraplysamarbeid.
Samarbeidsforumet av funksjonshem-
medes organisasjoner (SAFO) vil få et
direktetilskudd på 0,6 mill. kroner i
2005.
Når det gjelder lokale velferdsmidler
til FFO skal denne ordningen avvik-
les. Det er imidlertid bevilget 0,6 mill.
kroner for 2005, øremerket lokale vel-
ferdstiltak, som en overgangsordning.

Tilskudd til 
funksjonshemmedes 

organisasjoner



– 15 –

AV ANETTE MUSDALSLIEN

Kommunenes tilbud til de funk-
sjonshemmede skal gås nær-
mere etter i sømmene.

Gausdal kan fort bli en av kommune-
ne Helsetilsynet og Fylkesmannen i
Oppland velger å se nærmere på. Der
brukes nemlig saken til psykisk utvik-
lingshemmede og autistiske Bjørn
Kåre Nilsen i Gausdal som utgangs-
punkt når de nå går ut og varsler stor-
kontroll.
- Det er viktig å påpeke at det er
enkeltmenneskers behov, ikke kom-
munens ressurser som skal bestemme
hva slags liv de funksjonshemmede
skal leve, sier underdirektør i
Helsetilsynet i Oppland, Tony
Heyerdahl.
Han har en lang sjekkliste med seg når
han i månedsskiftet februar-mars rei-
ser ut til kommunene for å finne ut
om de funksjonshemmede får sine ret-
tigheter oppfylt.
Tilsynet som nå settes i gang er lands-
omfattende og minst fem kommuner i
Oppland skal under lupen. Hvilke

fem dette blir er ennå ikke bestemt.
- Er Gausdal blant disse?
- Utvelgelsen vil skje etter en risiko-
vurdering og Gausdal har i alle fall
levert en god søknad. Det samme har
andre kommuner som bruker økono-
mi som begrunnelse for å kutte i tje-
nestetilbudene, sier Heyerdahl som
understreker at tilsynet ikke skal vur-
dere konkrete enkeltsaker, men kon-
sentrere seg om helheten i tilbudene.
- Bakgrunnen for tilsynet er blant
annet de store utfordringene mange
funksjonshemmede og deres pårøren-
de står overfor i møtet med hjelpeap-
paratet, og den spissrotgangen de må
gå fra kontor til kontor. Utfordringene
går både på det å finne ut hvilke rettig-
heter de faktisk har, og i neste omgang
på å sørge for å få disse rettighetene
oppfylt, sier han.
- For en del er dette så strevsomt at det
er grunnlag for å snakke om institusjo-
nelle overgrep og krenkelser. Mange
kommuner har ikke tatt inn over seg
at pasientrettighetene på dette områ-
det er styrket, sier Heyerdahl.
Heyerdahl påpeker også at mange

kommuner gjemmer seg bak loven når
de velger å redusere tilbudet til de
funksjonshemmede.
- Når kommunene kutter er det gjerne
i tjenester som i seg selv er ikke lovpå-
lagt, sier han.
Et eksempel på det er tilbudet om
dagaktivitet slik tilfellet var med Bjørn
Kåre Nilsen i Gausdal.
- Kommunen er ikke lovpålagt å gi et
slik dagtilbud, men den har likevel en
plikt til å sørge for at de som mottar
sosiale tjenester får tilfredsstilt sine
sosiale behov, sier Heyerdahl.
Hvordan kommunene skal oppfylle
denne plikten, sier loven derimot ing-
enting om. Bjørn Kåre Nilsen ble fra-
tatt sitt dagtilbud, blant annet fordi
Gausdal kommune mener han ikke
hadde noen nytte av sosial omgang
med andre mennesker.
Noe av det Helsetilsynet og
Fylkesmannen ønsker å se nærmere på
er hvordan endringer i tilbud påvirker
endringer i tilstand hos dem som
benytter tilbudene.

IPensjonsmeldingen som ble
fremlagt 10. desember innfrir
Regjeringen FFOs krav om at

uførepensjoneringsordningen må
utredes av et eget offentlig utvalg. 
Regjeringens forslag innebærer
imidlertid at utvalget først nedset-
tes etter at Pensjonsmeldingen er
behandlet av Stortinget. 
– Uakseptabelt, mener FFOs gene-
ralsekretær Liv Arum.
Pensjonskommisjonens mandat slo
fast at uførepensjoneringsordning-
en også skulle utredes av kommi-
sjonen, og sees i sammenheng med
alderspensjoneringsordningen.

Kommisjonen valgte imidlertid å se
bort fra dette punktet i mandatet,
og nøyde seg med å fastslå at frem-
tidens uførepensjoneringsordning
måtte utredes nærmere. FFOs krav
har derfor helt siden Pensjonskom-
misjonens innstilling vært at uføre-
pensjoneringsordningen nå må
utredes før pensjonsreformen vide-
rebehandles.
– Det er selvsagt gledelig at det nå
blir en egen uføreutredning, siden
landets 300 000 uføre ble snytt for
dette av Pensjonskommisjonen,
sier Liv Arum. 
– Utgangspunktet for hele pen-

sjonsreformen var imidlertid at
våre to pensjonsordninger – alders-
og uførepensjonen – skulle sees i
sammenheng, fortsetter hun.
FFO krever nå plass i det offentlige
utvalget som skal utrede uførepen-
sjoneringsordningen videre. 
– Samtidig kommer vi nå til å gå til
Stortinget i forbindelse med
behandlingen av pensjonsmelding-
en og kreve hele behandlingen
utsatt til resultatet av en slik offent-
lig utredning er klart, avslutter
FFOs generalsekretær Liv Arum.

Funksjonshemmedes 
rettigheter skal sikres

UAKSEPTABELT OM UFØREPENSJON



– 16 –

DPS Louisenlund
PB 70

4705 ØVREBØ
Tlf. 38 15 88 10
Fax. 38 13 94 40

Hjelmeland
kommune

avd. psykisk helse
4130 HJELMELAND

Tlf. 51 75 70 00

Kari og Lars
Design A/S

Damv. 14
1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 35 55

Alt i hobbykeramikk

Beer Sten A/S
Habornv 56

1630 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 41 10
Fax. 69 38 41 20

Landskapsarkitekt MNLA
Arne Olav Moen

Biristrandv 294
2837 BIRISTRAND

Tlf. 61 14 08 80
Mobil 975 94 616

Risør og Tvedestrand
Bilruter A/S

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

Nordtug Bil A/S
 PB 1014  Valaskjold
1705 SARPSBORG

Tlf. 69 13 87 77
Fax. 69 13 87 80

Røros
kommune

Tiltak for utviklingshemmede
Overhagan 5, 7374 RØROS

Tlf. 72 41 94 00

Vestfoldlinjene
Fergeterminalen

Tlf. 33 49 35 00 - Fax. 33 46 49 80

Avd. for Voksenhabilitering
1474 NORDBYHAGEN

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

Sør-Fron
Regnskapskontor BA

2648 SØR-FRON
Tlf. 61 29 64 44

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 22 65 18 14

Bærum
kommune

psykisk helsetjeneste
for barn og unge
1301 SANDVIKA
Tlf. 67 50 33 00

Vegårshei
Sparebank

4973 VEGÅRSHEI
Tlf. 37 17 00 60
Fax. 37 17 00 70

Aksjebakeriet A/S
Hen

6320 ISFJORDEN
Tlf. 71 22 51 48
Fax. 71 22 51 70

Heggøs
Sykkelservice

Kvambug 5
4330 ÅLGÅRD

Tlf. 51 61 74 50

Vesterv. 1 A/B
4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

Sykehuset Østfold
Voksenpsykiatrisk Sektor

PB 16, 1603 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 86 00 00 - Fax. 69 86 00 12 Slettestrandv. 11
4032 STAVANGER

Tlf. 51 81 69 00
Fax. 51 81 69 10

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

- støtter Lupe

Huseiernes Landsforbund
Oslo og Akershus

Fred Olsens g 5, 0152 OSLO
Tlf. 22 41 31 00Ekebergv. 1, 0192 OSLO

Tlf. 23 30 22 00

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S
Elvev. 4, 1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92
Fax. 66 98 14 77

Juel Johansen
Bilruter ANS

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

Josef Borgersen
Begravelsesbyrå a/s

Myntg. 2
3612 KONGSBERG

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

Inderøy
kommune

Arbeidssentralen
avd Jostu

Tlf. 74 12 42 00

Bekkevold
v/Kari Tufte
Noderhovsg 15

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 40 05

Kongsberg
Zoo Senter
Drammensv. 8

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 73 20 87

Skedsmo
kommune

Psykisk Helsevern
2001 LILLESTRØM

Tlf. 64 84 38 55

Wittusen & Jensen A/S
Nansetv. 102
3269 LARVIK

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

Drevelin A/S
Møllerdalsv 1

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

ProsjektPartner
Bodø AS

Gamle Riksv. 1
8008 BODØ

Tlf. 75 54 87 00

Landsforeningen for
pårørende innen psykiatrien

Møllev 4, 0182 OSLO
Tlf. 23 29 19 86 - Fax. 23 29 19 42

Bydel Nordre Aker
Pastor Fangensv 26

0870 OSLO
Tlf. 23 47 35 00
Fax. 23 47 35 01

Brekke
Auto Service

Brekkev 4 J, 0883 OSLO
Tlf. 22 23 60 02
Fax. 22 23 60 02

ASVO
Fusa AS

Eikelandsheiane
5640 EIKELANDSOSEN

Tlf. 56 58 14 18

Solbekk
Møbler A/S
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 17 28
Fax. 35 98 33 18

Vestfold
Plastindustri AS
Haugan Industriområde

3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 03 50
Fax. 33 43 03 54

Gull og Sølv
Christen Øygard

Torgg 2
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 34 43 Botnaneset, 6900 FLORØ
Tlf. 57 74 93 65

Gjøvik Vandrerhjem
Hovdetun

Parkv, 2819 GJØVIK
Tlf. 61 17 10 11
Fax. 61 17 61 17

0212 OSLO
Tlf. 22 43 50 00 - Fax. 22 56 32 32

Haakon VII’s g 9, 0161 OSLO
Tlf. 24 13 26 00

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

Skolt Auto AS
Stabburv. 3

1609 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 06 00
Fax. 69 36 06 01

Volvo Personbiler
Norge A/S

Lienga 2, 1414 KOLBOTN
Tlf. 66 81 85 00
Fax. 66 81 85 22

Pilkington Norge AS
Stansev 35, 0976 OSLO

Tlf. 23 33 59 003103 TØNSBERG
Tlf. 815 00 590

Hadsel
kommune

Psykiatritjenesten
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 15 00 00

Sykehuset
Telemark HF

Ulefossv 52, 3710 SKIEN
Tlf. 35 00 35 00
Fax. 35 00 36 30

ANONYM
STØTTE

VI STØTTER LUPE
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Den glade desember måned!?

Ukedagene i den travle før-
jul`s-tid. Søndag = ”Solens
dag”, og 1. søndag i

advent hvor vi tenner lys i hytter
og hus, og der store og små mange
steder i landet møter opp for å
være med å tenne lys i
”Julegranen”, som her i Stavanger
har fått plass på ”Domkirkeplas-
sen!”.
Nå etterpå skal vi samle inn pakker
mye godt som Stavanger befolk-
ning legger under julegranen.
Dette re tradisjon som gjentar seg
år etter år, og er en riktig koseleg
skikk,  for det er mange vanskelig-
stilte som får sine julegaver gjen-
nom dette arbeidet som
Frelsarmeen tar seg av.
I fra ”Solens dag” får vi ”Månens
dag”, som er mandag og for mange
en strevsom arbeidsdag etter helge-
fri.  ”Tirsdag: = Krigsguden Tyr´s
dag”, men nå har vi fra månens dag
fått ny energi som skal brukes til
noe posetivt for Onsdag: = ”Odin´s
dag” og den personen vil en ikke
bli uvenner med, heller ikke
Torsdag: ”Tors dag”————
Fredag: = ”Gudinnen Freia´s dag”,
og endelig så kommer dagen en
lengter etter Lørdag: = ”Dagen for

bading” dvs. ”lauge seg”. Å få av seg
skitten etter en strevsom uke, det
er en fornøyelse ”må vite”! Ja - det-
te var vanlig i eldre tider. Nå skal
en helst ha storvask hver dag,  og
det er det ikke alle som liker og
prøver å lure seg unna.

Den 21. desember = ”Vintersol-
verv”, og vi kan glede oss ver at det
går mot lysere tider i landet vårt,
men før den tid er det godt å være
ferdige med alle våre gjøremål, og
kan stemme i slik ”Alf Prøysen”
gjør i ”Julekveldsvise”. Nå har vi
vaske golvet og vi har børi ved, og
dermed kommer minnene fram
om en liten pike som fikk være

med ”bestefar” å finne juletre i sko-
gen.
Nå er denne piken blir en voksen
frøken som ikke får sine ønsker
gjennomført, men må rette seg
etter det den kommunale omsor-
gen har å tilby, og det er sparekni-
ven som styrer omsorgen i våre
kommuner. Men en kommer ikke
bort fra de som skrik høyest får
som regel først. Vi foreldre er snart
et ”hår i suppa”, når vi bryr oss.
Ja det er mye som skal gjøres nå
fram til den store høytid, og julaf-
ten der alle barna gleder seg, ved å
gå i kirken med sine foreldre har
en forventning i seg, som vi skal
verne om, for det er sterke krefter i
vårt samfunn som gjerne ser at kir-
ken også kommer over på private
hender.
Rogaland er et fylke med mange
kirker, så mitt ønske er med ”Jacob
Sande”. Det lyser i stille grender av
tidrende ljos i kveld, og tusen små
barnehender mot himmelen ljosa
held!

God Jul Godt Nyttår!

En varm hilsen 
Beathe Signy Hebnes
Fylkesleder, Rogaland
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Helgen 06-07.11.04 deltok vi
tre på lederkonferanse i regi av
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon i Akershus
på Quality Hotell Olavsgaard.

Det var et meget lærerikt pro-
gram på agendaen. Blant
annet gjennomgåelse av deres

handlingsplan for 2005 med mål som:

Tilgjengelighet for alle
Helse
Rehabilitering/habilitering/indivi-
uelle planer
Egenandeler/transporttjenesten/le
dsagerbevis
Utdanning/Arbeid/Dagtilbud
Akershuskulturen for alle
Brukermedvirkning
FFO sine medlemsorganisasjoner
Kurs og konferanserom

Samarbeide
Sekretariatet
Feilmedisinering
Vandelsattest

Som dere ser var det stort og fullspek-
ket program, som var meget interes-
sant. Konferansen ble åpnet av leder
av FFO Akershus Tom Paulsen, han
førte oss igjennom på en grei og over-
siktelig måte, med gjennomgang av
begge dagene. Vi fikk med oss en del
gode forslag og tips som vi vil kunne
føre videre i egne fora for videre
arbeid. På lørdags kvelden ble det kul-
turinnslag med sang og gitarspill, samt
middag og sosialt samvær.
I programmet for disse to dagene var
det orientering ved sykehusdirektør
Arild Furuseth, som fortalte oss om
Godthaap Rehabiliteringssenter og
temaet uføretrygdede tilbake i arbeid,

en orientering ved Øyvind
Gundersen.
Søndagen avsluttet med organisasjo-
nens spørretime, ledet av Tom Paulsen
og andre styremedlemmer, hvor ordet
var fritt for spørsmål og gjennomgåel-
se av budsjettet 2005.
Tilstede på konferansen var det delta-
gelse fra 29 organisasjoner. Vi som
deltok fra LUPE var mettet og godt
fornøyd med det vi hadde fått med oss
av innformasjon og egen deltagelse
ved konferansen, når vi reiste hjem til
egen organisasjon og styre for dele
med de.

Frøydis Lange, Arvid Roaas og 
Synnøve Tisland

for Landsforbundet for utviklingshem-
mede og pårørende i Oslo.

Selv om jeg har flyttet til ”søta
bror” for å studere, så er jeg
fortsatt en Hortenser til det

fulle! ”Bilær og båtær som tutær
osv.”.
Jeg synes det er veldig bra at kom-
munen tar sin ansvar som offentlig
instans, og vurderer å kutte ned alt
som kan anses som et positivt til-
bud til en av de svakeste gruppene
i kommunen. 
Det er jo tross alt bedre at vi stuer
vekk de psykisk utviklingshemme-
te i sine hjem eller institusjoner
som man fortsatt gjør i enkelte
land i tidligere Sovjet. Hva for sti-

mulans kan et slikt tilbud tross alt
gi disse menneskene? Det kan jo
kanskje gi dem et mer menings-
fullt liv, venner, romanser, ja kan-
skje litt moro også. Nei, huff. Gøy
og moro skal man ikke ha det i
Horten. Har ikke politikerne det
gøy, så skal i alle fall ikke noen
andre ha det heller! Bra jobbet!
Horten med vind i seilene sier vi.
Snart finnes det vell ikke flere seil
heller, bare en masse vind, og et
fantastisk rådhus.
Jeg er stolt over å kalle meg
Hortenser. Om noen spør meg
hvor jeg kommer fra, sier jeg som

så: ”Jeg kommer fra en kommune
der politikerne prioriterer flotte
blomsteroppsatser og rådhus fram-
for psykisk utviklingshemmede,
barn, unge og gamle.
Jeg er fra Horten, og jeg er stolt av
det!. 
Jeg ser, jeg ser, jeg er visst havnet
på en annen klode, alt er så under-
lig...

Jonathan Sjuls Thoresen

FRA: GJENGANGEREN

MANDAG 29. NOVEMBER 2004

Lederkonferanse 
FFO-Akershus

Hei , kjære Horten
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Be om vår
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AV TORE GULBRAAR

Ja, dere husker vel Edmund
Bakkens drøm om å få komme
til Andalucia, levendegjort av
Kjell Aukrust i et populært
radioprogram for en god del år
siden? Nå kom de en gang ikke
dit, verken Edmund eller
motorsykkelen hans klarte å
komme seg om bord i
Danskebåten, så vidt jeg hus-
ker. Men vi har altså vært på
de andaluciske høysletter, i et
fantastisk morgenlys  med tog
fra Antequera til Granada fikk
vi oppleve dette særegne slet-
telandskapet.

Man blir glad i natur og land-
skapsformer i Andalucia. De
mange bakker, knauser, elvelei-

er, utrolig mye stein og fargene rødt og
brunt i all frodigheten preger landsbygda

her ute. Dårlige grusveier fører til bonde-
gårder med beitemark for sau og geit,
fiken- og mandeltrær og enorme oliven-
lunder. Hvite landsbyer dukker opp, en av
dem er Valle de Abdalajis som ligger som
et smykke i dalbunnen omkranset av steile
fjell.
Det gjelder å komme seg langt bort fra
Costa del Sol. En forfrossen nordmann
satser vel helst på det som feriekatalogene
frister med, tre ord på S: Sol, strand og
sand. Vi satset på L: Loffing, landskap og
landsbyer. I landsbyene oppsøkte vi bake-
riet og kjøpmannen på hjørnet som skrev
ned varene på blokk og summerte halv-
høyt. Så hadde vi noe å snakke om når vi
tok utendørslunsjen i en olivenlund, alltid
med mye vann og en god flaske vino tinto
til måltidet (husk å ta med korketrekker,
termosen kan bli igjen hjemme).
Hvor er så de funksjonshemmede? Finnes
det institusjoner? Dette prøvde vi å utfor-
ske i  vår nærmeste landsby Valle de
Abdalajis. Det nærmeste vi kom var de
store klosterbygninger med grønnsaks- og
sitrushager, Convento de Madre       Petra.
Dette klosteret ble opprettet i 1845 med

det formål å hjelpe fattige og syke. Mor
Petra fikk senere opprettet andre hjem
med basis i moderklosteret.                         
En vennlig eldre nonne viste oss rundt.
Institusjonen hadde meget høy standard,
nydelige salonger og værelser med det aller
beste i møbler og interiør. Beboerne var
engasjert i ulike håndverksaktiviteter.
Språkproblemer gjorde at vi ikke nærmere
kan si noe om denne institusjonens drift
som i det vesentlige tok seg av eldre men-
nesker.
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Valle de Abdalaiis ligger som et smykke i dalbunnen omkranset av steile fjell.    Foto: Randi Voll

En vennlig nonne viste oss rundt. 
Her i et lite museum som var opprettet

inne i klosteret.  Foto: Randi Voll


