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LUPE´sbrosjyre har 
gjennom årene vært til 

god hjelp når tillitsvalgte og 
medlemmer ville orientere 
om og verve medlemmer 
til LUPE.

Brosjyren inneholder vik-
tige fakta om LUPE, og er 
meget lettlest. Formatet er 10 x 21 cm, foldet, og den er trykket 
i 2 farger. Opplaget var på  2000 eksemplarer, men vil selvføl-
gelig bestille fl ere om det er behov for det. Brosjyren vil bli 
viderefordelt til fylkeslagene, og det forutsettes at fylkeslagene 
distribuerer den til medlemmene, helsestasjoner, PP-tjenesten, 
dagsentre og boliger for utviklingshemmede, samt til andre in-
teressenter.

Medlemmene kan ta kontakt med sitt fylkeslag, eller LUPE 
sentralt, for å få den nye brosjyren.

INFORMASJONSBROSJYREN

Deltakere på LUPE´s Landsmøte 2005 sam-
let til fotografering i godværet på plenen 
utenfor hotellet.

Bildet er tatt av Jann-Oskar Granheim.
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Landsforbundet for utviklingshemmede og 
pårørende (LUPE) har følgende merknader 

til Høringsnotatet og endringsforslaget til loven:

1. § 4-6 Samtykke på vegne av myndige som 
ikke har samtykkekompetanse
LUPE mener det er riktig å innføre betegnelsen 
”alvorlig inngrep” og at det skal innhentes infor-
masjon fra nærmeste pårørende for å klarlegge 
hva pasienten ville ha ønsket. Ordene ”der dette 
er praktisk mulig” tas ut. I forskriften bør fremgå 
at hovedregelen er at informasjon fra pårørende 
skal innhentes, og kun i de tilfeller der pasienten 
ikke har pårørende kan innhenting utelates. Med 
slik endring støtter LUPE forslaget om endring 
av annet ledd.

2. § 4A-1 Formål
LUPE har merket seg at forslag til tekst er om-
trent lik lovteksten til Sosialtjenestelovens § 
4A-1, Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt 
overfor enkelte personer med psykisk utviklings-
hemning. I Sosialtjenesteloven sier paragrafens 
tredje ledd: ”Ingen skal behandles på en nedver-
digende eller krenkende måte”. LUPE mener at 
tilsvarende tredje ledd bør inngå i lovteksten.

3. § 4A-2
a) I høringsnotatets pkt 3.6.3.1 fjerde avsnitt om-
tales bestemmelsen om at når kommunen yter 
pleie og omsorg til utviklingshemmede i hjem-
mesykepleie eller under opphold i sykehjem el-
ler boform for heldøgns omsorg og pleie gjelder 
Sosialtjenestelovens § 4A.
LUPE er enig i denne klargjøring og foreslår at 
dette presiseres i forskriften.
b) I høringsnotatets pkt 3.6.3.2 antar departe-
mentet at lovforslaget er særdeles aktuelt for: 
”--- samt ulike grupper med diagnosen psykisk 
utviklingshemming”. 
LUPE mener det må klarlegges i forskriftene 
hvilke grupper departementet mener, jfr hø-
ringsnotatets pkt 3.4.1 og vårt pkt 3 a).

4. § 4A-3 Adgang til å gi helsehjelp som pasi-
enten motsetter seg
LUPE fi nner det riktig, som beskrevet i lovfor-
slaget og i høringsnotatets pkt 3.6.4 at tillitska-
pende tiltak må være gjennomført før helsehjelp 
mot pasientens vilje gis.
Videre er LUPE enig i viktigheten av å velge rik-
tig tid og sted samt vurdere individuelle forhold 
når nødvendig helsehjelp mot pasientens vilje 
må gis.
LUPE foreslår at dette presiseres i forskriften.

5. § 4A-4 Gjennomføring av helsehjelpen
LUPE er helt enig i høringsnotatets pkt 3.6.5.2: 
”Det kan oppleves krenkende og opprivende for 
en pasient å bli tvunget til å innta medisiner ved 
hjelp av fysisk makt”. I slike tilfeller er tillitska-
pende tiltak meget viktige. LUPE er derimot me-
get uenig i departementets vurdering at det skal 
bli lovlig å skjule medikamenter i mat og drikke. 
LUPE mener dette kan bli tvangsmedisinering, 
og er sterkt imot at dette kan gjøres overfor 
psykisk utviklingshemmede. Av høringsnotatet 
fremgår at faglig forsvarlighet skal være tilstede 
når medisinering foretas. LUPE har merket seg 
teksten at ”helsepersonellet bør gå langt i å for-
søke andre metoder” og mener at tillitskapende 
tiltak må være viktige deler av dette, noe som 
bør tas med i forskriften.
Departementet omtaler også at tilbakeholdelse 
kan hindre eller redusere behovet for medisine-
ring, og LUPE har derfor forståelse for nevnte 
tiltak.

6. § 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienter 
motsetter seg.
LUPE er helt enig i forslagets fjerde ledd når det 
omtaler at informasjon skal innhentes fra pasi-
entens nærmeste pårørende for å få opplysninger 
om hva pasienten ville ha ønsket seg.
Ordene ”der dette er praktisk mulig” tas ut. I 
forskriften bør fremgå at hovedregelen er at in-
formasjon fra pårørende skal innhentes, og kun i 
de tilfeller der pasienten ikke har pårørende kan 
innhenting utelates.

7. § 4A-6 Underretning
I sammenheng med § 4A-5 om pårørendes rett 
til å gi informasjon mener LUPE det er riktig at 
pårørende underrettes om tiltak som er truffet. 
Dog bør ordene: ”så snart som mulig” erstattes 
med ”straks” eller ”umiddelbart” og dette bør 
presiseres i forskriften.

8. § 4A-11 Forskrift
LUPE mener at det i forskriften må fremgå at 
psykisk utviklingshemmede også er underlagt 
bestemmelsene i Sosialtjenesteloven, jfr vår 
merknad til § 4A-2.
Videre bør LUPEs forslag om saker som bør tas 
med i forskriften, jfr våre merknader til § 4-6, 
§ 4A-2, § 4A-3, § 4A-4, § 4A-5 og § 4A-6 tas 
til følge.

Oslo, 30.5.2005.
For Styret i LUPE
Thor Henriksen (nestleder)

Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I LOV AV 2. JULI 
1999 NR 63 OM PASIENTRETTIGHETER – HELSEHJELP TIL 
PASIENTER UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE

VERV ET MEDLEM

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

Vi trenger også din hjelp til å verve 
fl ere medlemmer. Det gir oss øko-
nomisk styrke til kursing av til-
litsvalgte og medlemmer til kamp 
for våre utviklingshemmedes ret-
tigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsen-
teret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og 
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er i 2005 kr 
150,-

Jeg har vervet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Individuell plan (IP) er ikke noe nytt begrep. Bestemmelser om utarbeidelse 
av IP er nedfelt i fl ere forskjellige lover. Det har også, med hjemmel i love-

ne, vært utarbeidet forskrift om IP. Nåværende forskrift er gjort gjeldende fra 
01.01.2005 og ble fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23.12.2004.

I forskriften er formålet med utarbeidelse av IP beskrevet, og det sentrale er 
at tilbudet til tjenestemottakeren skal være helhetlig, koordinert og individuelt 
tilpasset.

Planen skal være brukerens egen plan, og hjelpeapparatet skal legge forhol-
dene til rette for brukermedvirkning gjennom hele prosessen. For en del av 
våre medlemmer vil det være naturlig og nødvendig at pårørende/hjelpeverger 
deltar i prosessen på tjenestemottakerens vegne.

Som pårørende er det viktig at vi engasjerer oss i hele prosessen, for IP i seg 
selv er ikke noe ”sesam-sesam”. Det er viktig å påse at planen er helhetlig, 
koordinert og tilpasset tjenestemottakeren. Det må klart fremgå hvem som har 
et særlig ansvar for de enkelte faser i prosessen, og at riktige og tilstrekke-
lige tiltak blir bestemt, iverksatt og gjennomført. I IP kan det være henvist til 
enkeltplaner og vedtak om f eks undervisning og opplæring, bolig, arbeid og 
dagtilbud, støttekontakt og avlastning. Som pårørende/hjelpeverge må vi påse 
at disse planer og vedtak ikke spriker, men utgjør en helhet for tjenestemot-
takeren. Det er også viktig å påse at hvert av tiltakene er fastsatt ved et enkelt-
vedtak, og at tiltaket er nøyaktig beskrevet både kvalitativt og kvantitativt.

INDIVIDUELL PLAN OG ENKELTVEDTAK

Thor Henriksen
nestleder i LUPE 
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Det hersket god stemning under mø-
tet – mye takket være en humørfylt 

møteleder. Dette til tross for at situasjo-
nen i en frivillig organisasjon som LUPE 
påvirkes av den vanskelige situasjonen 
i kommunene rundt om i landet. Kom-
munenes situasjon har så absolutt ikke 
gjort arbeidet og hverdagen lettere for 
medlemmene. Leder Ole Kristian Bernt-
sen knyttet derfor noen tanker om LUPEs 

framtid til at innstramminger i kommu-
nenes økonomi merkes på mange plan.  
Ikke minst får de funksjonshemmede og 
deres pårørende merke det. 
 Tvangsflytting av psykisk utviklings-
hemmede fra omsorgsboliger og inn 
i alders- og sykehjem, som vi viet en 
del oppmerksomhet i forrige nummer 
av Under Lupen, oppleves av de fleste 
som nedverdigende for dem det gjelder. 

Landsmøtet konkluderte med å vedta en 
resolusjon til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet som gikk sterkt i mot slik behand-
ling av de psykisk utviklingshemmede. 
Resolusjonen er gjengitt på side 10 i dette 
nummeret av Under Lupen.

Under Lupen
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var Un-
der Lupen tema på Landsmøtet. Hedmark 

”Vi arbeider for ett mål –
og det er for de psykisk utviklingshemmede

Overskriften til denne artikkelen er hentet fra en uttalelse som falt under LUPEs Landsmøte 2005. Møtet ble holdt på Sanner 
Hotell på Hadeland den 22 mai, i vakre omgivelser like ved de berømte Søsterkirkene. Thor Henriksen ledet møtet, som 
samlet 23 delegater med fulle rettigheter og fire andre deltakere, i tillegg til undertegnede.

Av Jann-Oskar Granheim

og Oppland Fylkeslag hadde levert forslag 
om å opprette en egen redaksjonskomité 
som skulle bistå redaktøren med å få inn 
stoff og for å behandle det innkomne stof-
fet. All den tid redaktørene ikke er dag-
lig involvert i arbeid i LUPE eller med 
utviklingshemmede, blir det sett på som 
en nødvendighet at medlemmer av orga-
nisasjonen tar ansvar og engasjerer seg i 
utgivelsen av bladet. 
 Det var enighet om at opprettelsen 
av en egen redaksjonskomité også har et 
økonomisk aspekt. Et forslag om at funk-
sjonen derfor skal ivaretas av Landsstyret 
inntil videre, ble enstemmig vedtatt.

”Vi arbeider for ett mål...”
Verdt å merke seg fra diskusjonen om Un-
der Lupen, er at det bør tilstrebes å få inn 
stoff fra de forskjellige kantene av landet. 
Det er viktig å markere og synliggjøre det 
lokale engasjementet og aktiviteter. Under 
Lupen sendes til alle landets kommuner 
og til relevante institusjoner, og da er slik 
synliggjøring viktig. Det gjør ingen ting 
om ett nummer av bladet kan ha overvekt 
av stoff fra ett distrikt. Det kan godt føre til 
at det kommer mye stoff fra et annet dis-
trikt i neste nummer. Og det som skjer av 
medlemsaktivitet ett sted, kan inspirere og 
lede til ny aktivitet andre steder. Slik får 
alt innhold i Under Lupen lokal aktualitet. 
For som Ole uttrykte det i forbindelse med 
valget og til spørsmålet om geografisk 
spredning av styremedlemmene: - Vi ar-
beider for ett mål, og det er for de psykisk 
utviklingshemmede. Det er ingen geogra-
fisk spredning av arbeidsoppgavene.

Det frivillige tillitsmannsapparatet
LUPE skiller seg noe fra andre frivillige 
organisasjoner når det handler om å få folk 
til ta på seg tillitsverv. I de fleste andre or-
ganisasjoner konkurrerer man om med-
lemmenes dyrebare og begrensede tid til 
å ta på seg engasjement ut over arbeid og 

Det nye styret i LUPE: Fra venstre, bak: Turid Jahren, styremedlem; Magnus Westberg, 1. va-
ramedlem; Helga Jørgensen, kasserer. Foran: Ivar Tolstad, sekretær; Ole Kristian Berntsen, 
leder; Thor Hensriksen, nestleder. 2. varamedlem, Erna Drønnesund, var ikke til stede.

LUPEs Landsmøte 2005

familie. Svært ofte handler 
det om egenmaksimering 
for den det gjelder, og om 
engasjementet vil tilføre 
noe som man har glede av 
i tilknytning til sitt gene-
relle engasjement på om-
rådet. 
 I LUPE handler det i 
mye større grad om hva 
man kan gjøre for et annet 
menneske, eller gruppe 
av mennesker. Det krever 
respekt, og det krever be-
undring. Slik at når Astrid 
Aarø Engen og Jostein 
Søreide tilgodesees med 
hver sin vakre glassvase fra Hadeland 
Glassverk etter å ha vært aktive styremed-
lemmer i flere år, er det vel fortjent. As-
trid har vært med fra starten for fjorten år 
siden, og Jostein stilte like godt opp som 
leder i valgkomiteen en periode til.

Når Ivar Tolstad fra talerstolen ga velfor-
tjent ros til Petter og Thor på ”kontoret” 
i Hans Nielsen Hauges gate 44B i Oslo, 
ble undertegnede i tvil om han hørte at de 
hadde tatt på seg en livtidsoppgave eller en 
livsstilsoppgave. En hyllest er det uansett. 
Og for en som kommer utenfra, bekrefter 
det det ektefølte engasjementet som preget 

Bildene: 
Øverst Delegater og øvrige møtedeltakere.  
I midten: Jostein Sørreide og Astrid Aarø 
Engen mottok velfortjent heder for aktiv 
deltakelse i LUPes styre gejnnom menge 
år.
Til høyre: Ingen skal være i tvil om hvem 
Oles hjerte banker for. At engasjementet 
hans blir satt pris på, ble markert ved at 
han under middagen ble overrakt et hjerte 
med navnet sitt på.
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Tekst Tore Gulbraar
Foto Liv Grønnæss

Etter at ansvarsreformen var gjennom-
ført i 1990 og internatdelen lagt ned 

har man  bygd opp et dagtilbud her til bes-
te for utviklingshemmede bosatt i Hamar. 
Det var ingen selvfølge at det skulle gå 
slik. Mange ville helt kvitte seg med alt 
som kunne minne om det gamle institu-
sjonstilbudet i lys av nye slagord som inte-
grering og menneskeverd.

Olsrud har en stor bygningsmasse som nå 
er modernisert og tatt i bruk på ulikt vis. 
Parallelt med dette har personalgruppa 
utviklet organisasjonen gjennom en egen 
kulturoppbygningsprosess. Uten et  skik-
kelig idegrunnlag og klare målsettinger for 
virksomheten, hadde man neppe kommet 
dit man er i dag.

På Olsrud her vi i dag tre bedrifter. Det er 
Olsrud voksenopplæringssenter som er 
en videreutvikling av skole- og undervis-
ningstilbudet og  Hamar Arbeid  & Ak-
tivet som representerer et mangfold av ar-
beid og aktiviter både innen- og utendørs.  
I tillegg leier ASVO-bederiften, Kringla 
bakeri lokaler her. Bedriftene har felles 
kantine helt på linje med andre bedrifts-
kantiner, alt er  lyst og moderne. Olsrud 
har i overkant av 70 brukere, med deltids-
ansatte er det 36 ansatte på Olsrud.

Kari Engebretsen, daglig leder i Hamar 
Arbeid & Aktivitet, forteller at bedriften i 
dag har et omfattende og variert yrkestil-
bud. Aktivitetene er rettet mot mennesker 
med utviklingshemming og yrkeshemme-
de med store hjelpebehov. De som er ansatt  
har selv bidratt til å bygge opp bedriften 
og har bred utdanning og arbeidserfaring. 
Fagarbeidere er høyt verdsatt, likeledes 
miljøarbeidere med høgskoleutdanning. 
Virksomheten er delt i ulike grupper, noen 
arbeidstakere er med på flere grupper.

Tekstilverkstedet produserer sjal, skjørt, 
gensere og lignende. Det foregår salg via 
forhandlere, men det er også et eget ut-
salg på Olsrud. Det samme gjelder snek-
kerverkstedet som produserer taburetter, 
dukkesenger og andre småvarer i tillegg 
til leieoppdrag fra bedrifter. Ved- og skog-

Skole og arbeid – hand i hand
Et besøk på Olsrud i Hamar

I vinter fikk to av styremedlemmene i Hedmark/Oppland fylkeslag av LUPE  anledning til å besøke institusjonen Olsrud 
som i sin tid lå i Vang kommune utenfor Hamar. Olsrud var en jordbruksbedrift som beskjeftiget voksne menn med 
utviklingshemming innenfor HVPU.

Vi foreldre kan ha følt at skolen ikke 
alltid har vært integrert i et totaltilbud, 
men levd sitt eget liv. Det motsatte er 
tilfelle på Olsrud. Som et eksempel på 
det ble det nylig ansatt en miljøterapeut 
som like mye er lærer som arbeidsleder. 
Stillingen hadde svært mange kvali-
fiserte søkere. Dette er en utvikling som 
LUPE hilser med glede. Virksomheten på 
Olsrud har i seg noe nytt og spennende, 
her burde fagfolk fra mange kommuner 
komme for å se og lære.

- Jeg har startet et firma for å være vei-
leder og en støttespiller for foreldre med 
funksjonshemmede barn. Det var også for 
å skape debatt, forteller Alberti til Hamar 
Arbeiderblad .

Kjenner problemene
Hovedårsaken til at Alberti gjorde dette, 
var at han har et funksjonshemmet barn, 
og at han derfor vet godt hvordan det er. 
 - Jeg kan informere folk om hva de har 
krav på fra offentlige instanser. Dette gjel-
der trygdeytelser, kommunale tjenester, 
fradrag i skatt og inntekt, hjelpemidler og i 
det hele tatt alt hva du kommer borti ved å 
ha et funksjonshemmet barn, sier Alberti.

Et oppslagsverk
- Jeg skal i første rekke veilede foreldre 
sånn at de greier å gjøre arbeidet sjøl. Du 
kan si det er hjelp til sjølhjelp. Derfor har 
jeg laget en ringperm, som er et mini opp-
slagsverk. Der står det litt om alt. Det gjør 
at du kan få en enklere hverdag. Fordi per-
men beskriver behovene for brukerne, er 
den en god hjelp også for ansatte i det of-
fentlige hjelpeapparatet, påpeker Alberti.

 Permen med en del tilleggsytelser kos-
ter 1.875 kroner for familier med funk-
sjonshemmede barn, og 2.000 kroner for 
andre. Hittil har Alberti solgt 56 permer.

På Stortinget
Vidar Alberti har fått økonomisk støtte til 
prosjektet sitt fra det statlige Innovasjon 
Norge. I dette inngår også en betalt veile-
der fra Kunnskapsparken Hedmnark.
 For ei uke siden var Aberti på Stortin-
get og viste fram tjenesten sin til medlem-
mer av sosialkomiteen og enkelte andre 
representanter. Han synes reaksjonene fra 
dem var gode. Han håper derfor at stor-
tingspolitikerne vil bringe saken inn for 
Arbeids- og Sosialderpartementet.

Ros fra folkevalgt
Stortingsrepresentant Åse Wisløff Nilssen  
(KrF) fra Kongsvinger vil bidra til det. 
Hun synes permen og hele prosjektet til 
Alberti er svært godt.
Permen er et veldig bra verktøy for forel-
dre med funksjonshemmede barn. Jeg hå-
per derfor vi kan få til  et prøveprosjekt i 
flere kommuner, for eksempel i Hedmark, 
sier Wisløff Nilssen.

Jobber som støttespiller 
for funksjonshemmede barn

Vidar Alberti (44) fra Tangen har gjort jobb ut av å være veileder for foreldre 
med funksjonshemmede barn. I vår la han prosjektet fram for flere stortingsrep-
resentanter.

Vi har sakset denne artikkelen fra Hamar Arbeiderblad. Vidar Alberti har utviklet et 
opplegg som han selger til foreldre med funksjonshemmede barn.  Opplegget kan være 
et nyttig verktøy i likemannsarbeidet.

Av Rolf Berntsen

På Stortinget: Vidar Al-
berti og veilederen hans, 
Hilde Westgaard Horge, 
var nylig på Stortinget og 
presenterte informasjons-
opplegget hans for forel-
dre med funksjonshem-
mede barn. Fra venstre og 
rundt bordet sitter Gunhild 
Woie Duesund (KrF), Per 
Steiner Osmundnes (KrF), 
Berit Marit Haga (KrF), 
Eirin Faldet (Ap) og Karin 
Andersen (SV). 

gruppa feller trevirke i kommunal skog 
og kapper, kløver og pakker ved i sekker. 
Årsproduksjonen ligger på 15.000 sekker 
som i stor utstrekning kjøres ut til kundene 
i vår- og sommerhalvåret. Det finnes også 
andre mindre grupper innenfor fysisk fost-
ring, kultur og miljø. Aktivitetene samler 
seg om begrepene: Verdiskaping, arbeid, 
aktivitet, utvikling og trivsel.

Rektor Randi Johnsen ved Olsrud vok-
senopplæringssenter har selv i stor grad 
bidratt til en livskraftig utvikling av skole 
og undervisning. Det skjønner vi ved å gå 
rundt i de forskjellige undervisningsrom-
mene i det tidligere internatet. Data er nå 
blitt et viktig verktøy i undervisningen. 
Sansestimulering er viktig, men også av-
spenning og hvile. Her står de nye Sno-
ezelen-rommene sentralt. Arbeidstrening 
kan starte i bryterstyringsrommet hvor det 
legges vekt på motoriske ferdigheter og 
muskelkoordinering.  Personalgruppa ved 
skolen består av lærere, spesialpedagoger 
og lærerassistenter.                                                  

Målsettingen innenfor skolens aktivitets-
område er klar definert: Utvikle og ivareta 
et godt arbeidsmiljø både fysisk og psyko-
sosialt og å samordne arbeids- aktivitets- 
og opplæringstilbudet for funksjonshem-
mede. Voksne utviklingshemmede har rett 
til undervisning ut fra egne behov. Det blir 
undervist i vanlige grunnskolefag, data, 
kommunikasjon/alternativ kommunika-
sjon og sansemotorisk trening og stimule-
ring. Det blir ikke fokusert på den enkelte 
elevs timetall, det er det totale tilbudet som 
teller.

Dette med samordning har vært et særlig 
arbeidsområde  på Olsrud sier Randi John-
sen og Kari Engebretsen. Her ser vi også 
den store fordelen ved at arbeid og skole er 
under samme tak, også administrativt fordi 
vi er en del av Hamar kommunes avdeling 
Levekår som har sin egen administrasjon 
i Rådhuset.

Dyktige jenter i ledelsen.  
Kari Engebregtsen i Hamar Arbeid og 
Aktivitet (til venstre) og Randi Johnsen 
ved Olsrud voksenopplæringssenter. 

Stor bygningsmasse.
Mange av bygningene på Olsrud er nå 
satt i toppmoderne stand.
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Kronisk syke og funksjonshemmede kan 
få skattefradrag hvis de må betale ek-

stra 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 funksjonshemmede, 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 ek-
straordinære fradrag, og innrømmer at det 
ikke har informert spesielt om fradragsmu-
ligheter i forbindelse med feriereiser.
- det kan være mange forskjellige kostnader 
som følge av sykdom eller funksjonshem-
ming, 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 bandasjer 
og annet som har direkte med sykdommen 
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 funk-
sjonshemmet eller kronisk syk, er fradrags-
berettiget, 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 be-
krefter 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 ge-
neralsekretær 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 funksjonshemming.

Skattefradrag 
for funksjonshemmede

Den ene leiligheten skal en ny beboer 
ha, og han flytter inn tidlig på hyøsten 

i år. Den andre nye og meget flotte leilig-
heten skal en nåværende beboer ha fordi 
hennes gamle leilighet har blitt borte fordi 
fellesarealet er blitt mye større, nyinnredet 
og totalreahbilitert.

Dessuten er det bygd til stor, flott 
veranda i andre etasje utenfor peisestua 
- med plass til store sommerfestligheter 
hvis de ønsker det. 

Toatalkostnaden for rehabiltering, om-
bygging og tilbygg av leiligheter er ca. 1,8 
millioner kroner. Det er 5 leiligheter pluss 
fellesstue, kjøkken/spisestu
 
Til stede på innvielsesfesten var bebo-
erne Tone Ranveig Aanestad, Øyvind 
Bergsland, Esther Seljord, Hildur Svartdal 
samt Kjell Schau som flytter til høsten når 
hans nåværende bosted legges ned. Kom-
munen var representert med helse- og so-
sialleder Mimmi Kvisvik og virksomhets-
leder Vibeke Løvø. Fra stiftelsen Nordlien 
og Heddal boligstiftelse,- som eier bygget, 
var leder Ivar Tolstad og styremedlem-
mene Gudrun Bergsland og John Nords-
toga til stede. Fra Notodden boligbyggelag 
møtte Per Langedok. Det er stiftelsen med 
hjelp av boligbyggelaget som står for tek-
nisk drift, vedlikehold m.v.
 
Det vanket flere blomsteroverrekkelser 
og  taler på festen, og serveringa falt i 
smak. beboerne er glade for den positive 
“omveltninga” som er skjedd og trives i 
nesten nye omgivelser. For bistandsyterne 
er det også blitt lettere med nytt kjøkken 
og skikkelig vaskerom.
 
Lykke til på “nye” Bjørkely!

Toatalkostnaden for rehabiltering, ombyg-
ging og tilbygg av leiligheter er ca. 1,8 
millioner kroner. Det er 5 leiligheter pluss 
fellesstue, kjøkken/spisestue.

STOR FEST PÅ BJØRKELY 
I HEDDAL I TELEMARK
Av Ivar Tolstad

Bjørkely bofellesskap i Heddalo, No-
todden, er i løpet av vinteren blitt 
grundig rehabilitert, og det er bygd til 
to nye leiligheter. 7. april ble det holdt 
innvielsesfest med beboere og innvit-
erte gjester.

Kjell med ledsager Trine

Beboere og innviterte gjter...

... er ftstemt og klar til innsats

Øyvind Bergsland storkoser seg 
i selskap med Tone Ranveig Aantad

Helse- og sosialsjef Mimmi 
Kviosvik overrekker blom-
ster til Kjell Schau

10.000 nye støttekontakter er målet for 
Helse- og sosialdirektoratet. Derfor skal 
høgskolens videreutdanning i Organise-
ring og veiledning av støttekontakter, av-
lastere og frivillige nå utvides. Fra 2006 
kommer desentraliserte tilbud i Aust-Ag-
der og Troms fylker. 

I grenseland mellom frivillig og profe-
sjonell hjelp 
Helse- og sosialdirektoratet har bedt høg-
skolen ved høgskolelektor Kristin Soldal 
om å ta på seg dette arbeidet.
- De som tar denne utdanningen, vil ar-
beide med hjelpere som beveger seg i 
grenselandet mellom frivillig og profe-
sjonell hjelp. Det er viktig at fagfolk som 
skal veilede og rekruttere støttekontakter 
får en teoretisk bakgrunn for arbeidet sitt, 
sier Høgskolelektor Kristin Soldal.

Hun har vært ansvarlig for denne videre-
utdanningen ved høgskolen i 10 år alle-
rede og fortsetter sin entusiastiske innsats 
for at mennesker med hjelpebehov skal 
ha muligheter for en meningsfylt fritid. 
I det desentraliserte tilbudet vil lokale 
koordinatorer i Arendal og Tromsø være 
veiledere og stå for samlingene der, mens 
Høgskolen i Bergen skal ha det faglige 
ansvaret for videreutdanningen.

Ikke i stedet for andre tilbud 
Kristin Soldal er opptatt av at bruken av 
støttekontakter ikke må være en sovepute 
for kommunene og bli brukt i stedet for 
profesjonelle tiltak den enkelte med hjel-
pebehov har rett på. 
- Dette kan være en fare nå når kommu-
nebudsjettene er så trange og man må 
lete etter innsparingsmuligheter overalt, 

sier Soldal, som også er opptatt av at det 
faglige innholdet i videreutdanningen må 
opprettholdes når tilbudet utvides.

Også aktuelt for kulturarbeidere 
Videreutdanningen er nå rettet inn mot 
helsearbeidere, sosialarbeidere og pe-
dagoger. Soldal forteller at hun har fått 
henvendelser fra kulturarbeidere i flere 
kommuner som gir fritidstilbud til psy-
kisk syke eller til utviklingshemmede 
og som gjerne vil utvide sin kompetanse 
med denne videreutdanningen. 

- Vi har allerede ca. 25.000 støttekontak-
ter i Norge. Bare 20% av støttekontaktene 
arbeider med psykisk syke og dette skal 
jo være et satsingsområde, så her trengs 
det flere støttekontakter, sier hun.

Støtte til aktiv fritid. 
Studiet gir innføring i den overordnete 
tenkingen innenfor feltet fritidstilbud og 
avlastingstiltak knyttet til lov om sosial 
omsorg og lov om barnevern. Omsorgs-
politikk og organisering av tjenester er 
fokus i modul 1 og rekruttering, opplæ-
ring og veiledning i modul 2. Prosjektme-
todikk er en viktig del av videreutdannin-
gen fordi mange arbeider prosjektrettet i 
arbeidet med fritidstilbud og avlasting. 

Studiet, som er på 30 studiepoeng, til-
bys fra neste år som desentralisert vi-
dereutdanning. Nettlæringsverktøy og 
videokonferanser vil bli brukt i tillegg 
til 3 samlinger i løpet av det året studiet 
varer.

Gjengitt med tillatelse

Kilde: www.hib.no

Vil ha 10.000 nye 
støttekontakter

Høgskolen i Bergen med viktig satsing:

Av Ragnhild Hedemann

De som tar denne utdanningen, vil arbeide med hjelp-
ere som beveger seg i grenselandet mellom frivillig og 
profesjonell hjelp 
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L  U  P  E  
LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE 

1. LANDSSTYRET

Landsstyret har i 2004 bestått av:
Leder Ole Kr. Berntsen  
Nestleder Thor Henriksen  
Sekretær Ivar Tolstad 
Kasserer Helga Jørgensen  
Styremedlem Jostein Søreide
Varamedlemmer Astrid Aarø Engen og Turid Jahren
Revisor Revisjonsfirmaet KPMG A/S, Finnsnes

Valgkomite Jostein Søreide, Margrethe M. Hjortnæs, 
Else M. Jacobsen
Vararepr. valgkom.Hans Roth-Hansen
 
Etter godkjent innmelding i Funksjonshemmedes stu-
dieforbund (FS) har Turid Jahren vært studieleder.

Landsstyremedlemmene har vært temaansvarlige, 
kursledere og forelesere på likemannskurs og like-
mannssamlinger sentralt og lokalt. De har også vært 
sentrale i likemannsarbeidet både lokalt og sentralt 
med rådgivning og veiledning overfor medlemmer. 
På landsnivå og i noen fylker er  LUPE  represen-
tert som brukerrepresentanter i brukerutvalg, råd for 
funksjonshemmede og andre utvalg.

2. KONTORET
Kontoret ligger i Hans Nilsen Haugesgate 44B i Oslo 
og har vært betjent av Petter Tomren og Thor Henrik-
sen ar utført en meget stor frivillighetsinnsats ved seg 
å ta seg av bl.a. telefoniske og andre henvendelser, 
videreformidling av henvendelser, postbehandling 
og medlemsregister. Ettersom valgt sekretær tar stort 
ansvar og kontorordninga nå fungerer godt har vi 
ikke engasjert nytt kontorpersonale.

3. LANDSSTYREMØTER
Landsstyret har hatt syv møter i 2004:

4. LIKEMANNSARBEIDET I LUPE 2004

A. Innledning / generelt
Likemannsarbeidet i LUPE drives både av lands-
styret, fylkeslagene, lokallagene og fylkeskontak-
tene.
Landsstyret fungerer som sentralt likemannsutvalg 
og har vært ansvarlig for den sentrale samlingen. De 
har også vært forelesere på en del lokale samlinger og 
kurs, og de har drevet praktisk likemannsvirksomhet 
overfor medlemmer som ikke tilhører noe fylkeslag. 
I noen vanskelige likemannssaker i fylkene har med-
lemmer av det sentrale likemannsutvalget bidratt.
...
Likemannsarbeidet har utviklet seg bra gjennom året, 
men en ser at mindre fylkeslag samt fylkeskontakter 
fortsatt trenger oppfølging, konkret hjelp, støtte og 
kompetanseheving.
...
Landsstyret er imponert over den innsatsen en del av 
fylkeslagene har lagt i det reint praktiske likemanns-
arbeidet for og med enkeltmedlemmer og grupper.

B) Statlige likemannsmidler.
Det ble tildelt mindre midler til LUPE i år. ...
En del fylkeslag gjennomførte sin likemannsvirk-
somhet  basert på egne midler.

C) Likemannsvirksomheten i fylkeslagene
I tillegg til den sentrale likemannssamlinga er det 
etter landsstyrets mening drevet et godt likemannsar-

beid i flere av fylkeslagene,- også i fylker som ikke 
søkte om sentrale midler.
...
Fylkeslaget arrangerte 2 likemannssamlinger / like-
mannsskoleringer og hadde 4 deltakere på sentral 
samling.
Det konkrete, individ- og grupperetta likemannsar-
beidet har gjennom året hatt høgste prioritet.
...

D) Sentralt likemannsarbeid, sentral likemanns-
samling og likemannsskolering.
Landsstyret har som sentralt likemannsutvalg be-
handlet flere saker av likemannskarakter, og lands-
styremedlemmene har i sine regioner utført flere 
viktige likemannsoppdrag. Landsstyret oppnevnte 
en likemann som utførte et godt arbeid i forbindelse 
med en spesiell sak i Sør-Trøndelag fylke.

Den sentrale likemannssamlinga for 2004 ble holdt 
på Scandic Airport Hotell ved Bergen. ... Samlingen 
vari høy grad retta mot praktisk likemannsarbeid og 
innebar i stor grad aktivisering av deltakerne i grup-
pearbeid, summegrupper, innlegg, menings-, ide- og 
erfaringsutveksling.

Følgende temaer ble tatt opp:
Ledsagerbevis; Likemannsarbeidet blant foreldre og 
barn i Midt-Troms; Ny lov om vergemål – konsekven-
ser, fordeler og ulemper ved statlig overformynderi, 
vergebeskikkelsesinnhold, utfordringer i likemanns-
arbeidet; Endringer i Lov om sosiale tjenester – kap. 
4A: Bruk av tvang. Forelesning, erfaringsutveksling 
og plenumsdrøfting; LUPE i likemannsarbeid- orga-
nisering, tilskudd, erfaringer, tips og eksempler på 
praktisk likemannsarbeid.
...

5. REPRESENTASJON OG DELTAKELSE I 
ANDRE FORA,  MØTE - OG KURSVIRKSOM-
HET.
LUPE er en av stifterne av SOR-stiftelsen. Tore 
Gulbraar har vært styremedlem der. Thor Henriksen 
har representert oss i Sentralt brukerforum. LUPE er 
medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) og ble i løpet av 2004 medlem av Funksjons-
hemmedes studieforbund (FS)
Thor Henriksen er vår representant i referansegruppa 
til det statlige utviklingsprogrammet ”Aldring hos 
mennesker med utviklingshemming”. Kåre Kvalvåg 
er vår representant i Sosial- og helsedirektoratets 
prosjekt om utviklingshemmedes selvbestemmelse 
og brukermedvirkning

LUPE har vært representert ved ia alt 22 eksterne 
kurs. møter, konferanser m.v.:

6. MEDLEMSBLADET ”UNDER LUPEN”
Det er utgitt 4 nummer i 2004. Ansvarlig redaktør har 
vært Kåre Kvalvåg, og han har stått for layout, opp-
sett ellers og flere artikler. Opplaget har vært ca. 1700 
pr. nummer. Bladet er sendt til medlemmene, kom-
munene og noen andre instanser og personer som har 
ønsket å abonnere på det.
Faktureringsservice A/S i Drammen har hatt ansvar 
for å skaffe annonser, og de har gjort en meget god 
jobb. Det har medført at bladet stort sett klarer seg 
selv økonomisk. Dette har hatt stor betydning for 
LUPEs økonomi.

7. FYLKESLAG OG FYLKESKONTAKTER
LUPE er en landsdekkende organisasjon. Vi har fyl-
keslag for Oslo og Akershus(dekker også deler av 
Østfold), Hedmark og Oppland, Telemark, Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Troms. Troms fylkeslag dekker 
også Nordland og Finnmark og Sør-Trøndelag dek-
ker Nord-Trøndelag. Vi har fylkeskontakter for Ag-
derfylkene og Vestfold. Vi har lokallag i Telemark for 
Notodden og omegn og i Troms for Midt-Troms.

8. LANDSSTYRETS ARBEID, SAKER
Landsstyret har i 2004 behandlet  165 saker.

Landsstyret har behandlet bl.a. følgende saker:
Høringsuttalelser og uttalelser ellers til offentlige in-
stanser står i kursiv.

• Grønn omsorg 
• Kurs og informasjon utover landet, markedsføring
• Erstatning for klær og andre ting som miljøperso-
nalet ødelegger ved skjødesløs vask, hard håndtering 
etc.
• Forhandlinger med NOFF om ev. sammenslåing
• Konsekvenser av statsbudsjettet for 2004 for ufø-
retrygdede og personer med omfattende behov for 
omsorgs- og helsetjenester
• Søknad om midler fra ”Helse og Rehabilitering” til 
prosjekter, avslag før, innvilget søknad sendt i 2004. 
Prosjekt som skal gjennomføres ved Ragna Ringdal.
• Studiearbeid: Søknad om medlemskap i Funksjons-
hemmedes Studieforbund og søknad om midler
• Sak vedr. boligetablering for utviklingshemmede
• Sak vedrørende voldsdømt som arbeider i bolig for 
utviklingshemmet
• Rett til aktivitet og arbeid,- rasjonert ytelse ut fra 
kommunal velvilje og økonomi?
• Sak vedr. bilkjøp i bofellesskap
• Sak om skader i bolig og dekning av disse
• Uttalelse vedr. nasjonalt program for kvalifisering 
av personell uten formell fagutdanning i omsorgs-
sektoren
• Prosjekt vedr. utviklingsprogram for aldring hos 
mennesker med utviklingshemming – deltakelse i 
brukerkurs
•• Høringsuttalelse til sos.dep.om brukerbetaling for 
pleie- og omsorgstjenester
• Representasjon i referansegruppa til utviklingspro-
grammet ”Aldring hos mennesker med psykisk utvi-
klingshemming”
• Saker fra Hordaland om utvalg vedr. bygging av 
omsorgsboliger, tilsynsutvalg og ferietilbud

• Hjelpestønadsvurderingene i trygdeetaten
• Manglende kompetanse i tjenestene for utviklings-
hemmede,- innspill til Sosial- og helsedirektoratet 
• Høring fra Helsedepartementet: Forskrifter vedrø-
rende individuell plan.
• SOR: Prosjekt om utviklingshemmedes selvbe-
stemmelse og brukermedvirkning
• Sak om tvangsflytting av beboere og samling av ut-
viklingshemmede i egen sykehjemsavdeling.
• Sikring av utviklingshemmedes rettigheter,- bl.a. 
vedrørende tilsyn fra fylkesmennene/helsetilsynet.
• Høring om forslag til ny vergemålslov

Årsmeldinga  ble godkjent av landsstyret 5.mars og 
skal landsmøtebehandles i mai.

Utdrag fra Landsstyrets årsberetning for 2004
Fullstendig årsmelding er sendt til fylkeslagene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) avholdt representantskapsmøte 

på Quality Hotell, Mastemyr, 15. – 17.04.05. 
Det møtte 67 delegater fra 42 forskjellige or-
ganisasjoner. I tillegg møtte FFO`s styre og 
administrasjon, samt representanter fra fyl-
kes-FFO, slik at forsamlingen besto av 110 
delegater.
Fra LUPE møtte nestleder Thor Henriksen.

Representantskapet møter vanligvis 2 ganger 
pr år, vår og høst, og er FFO`s høyeste myn-
dighet melleom Kongressene, som avholdes 
hvert annet år. Neste møte i FFO`s Kongress 
blir høsten 2005.

I forkant av Representantskapsmøtet har de 
mindre organisasjonene i FFO et eget møte i 
Smågruppeforum, der det drøftes saker som 
er spesielle for disse organisasjonene. I årets 
Smågruppeforum ble disse sakene behand-
let:
• Tannhelsetjenesten for ulike diagnosegrup-
per
• Medisinske pasientregistre
• Ny arbeids- og velferdsordning (NAV)
• Utfordringer for små diagnosegrupper
• Samarbeidet mellom små organisasjoner.

Ved Representantskapsmøtet ble følgende 
viktige saker behandlet:

• Årsrapport for FFO 2004.
• Årsregnskap for FFO 2004.
• Trygdeoppgjøret 2005.
• Tilskuddsordningen for funksjonshemme-
des organisasjoner.
• NOU 2005 : 3 ”Fra stykkevis til helt – En 
sammenhengende helsetjeneste”.
• Seminar.

Av årsrapporten 2004 fremgikk det at FFO 
hadde arbeidet med mange større saker 
innenfor flere områder. Rapporten viste at 
FFO hadde fått gjennomslag for flere saker, 
men også at det fremdeles gjensto en rekke 
utfordringer. I rapporten var med oversikt 
over FFO`s representasjon i styrer, råd og 
utvalg samt over FFO`s uttalelser om lovut-
kast, forskrifter til lover og til andre hørings-
dokumenter, noe som viser FFO`s brede en-
gasjement.

Årsregnskapet for 2004 viste at FFO`s øko-
nomiske stilling fortsatt er god. Økonomi-
styringen er fullt forsvarlig og verdiene blir 
forvaltet på en betryggende måte.
Årsrapport og årsregnskap for 2004 ble en-
stemmig godkjent.

Trygdeoppgjøret for 2005 er også en meget 
viktig sak for funksjonshemmede og kronisk 

syke. FFO`s krav var at trygdeoppgjøret kul-
le bygge på følgende faktorer:
• Anslått lønnsvekst for 2005.
• Underregulering av grunnbeløpet (G) i 
2004.
• En vurdering av krav om kompensasjon for 
det historiske etterslepet.

Representantskapet vedtok enstemmig at 
FFO skulle fastholde nevnte krav ved tryg-
deoppgjøret.

Tilskuddsordningen til funksjonshemmedes 
organisasjoner har vært behandlet på flere 
Representantskapsmøter tidligere (se UN-
DER LUPEN nr 1/04). Omleggingen har 
bl a resultert i at FFO`s ”paraplytilskudd” 
er blitt redusert med 4 mill kr, og at disse 
skulle fordeles til medlemsorganisasjonene. 
Representantskapets enstemmige uttrykk var 
at den del av disse 4 mill kr som organisasjo-
nene mottok skulle overføres til FFO.

I NOU 2005 : 3 ”Fra stykkevis til helt – En 
sammenhengende helsetjeneste” har et utvalg 
vurdert samhandlingen mellom kommunale 
helsetjenester og spesialisthelsetjenesten, og 
vurdert endringer i rammebetingelsene for å 
bedre samhandlingen.
Videre har utvalget analysert styrke og svak-
heter i dagens helsetjeneste ut fra de behov 
store pasientgrupper har for et helhetlig til-
bud fra 1. og 2. linjen.
FFO har deltatt i utvalget med en av sine 
fagpolitiske rådgivere. Representantskapet 
tok saken til orientering.

LUPE`s nestleder fulgte seminaret om 
Transporttjeneste. Det ble orientert om og 
diskutert:
. Nasjonal transportplan
. Tilgjengelighetsprogram 2006 – 2009.
. Samordning av TT-ordning, stønadsord-
ning og grunnstønad.
. Universell utforming.
Konklusjonene var at det fremdeles er man-
ge utfordringer på transportsiden, og at både 
FFO og de enkelte medlemsorganisasjonene 
måtte arbeide for forbedringer i transportord-
ningen både til lands, til vanns og i luften.

Alle sakene var meget godt utredet og frem-
ført, og det var avsatt tilstrekkelig tid til for-
svarlig saksbehandling. Det sosiale miljø var 
også meget godt ivaretatt, slik at delegatene 
fikk tid til både å utveksle meninger samt 
hygge seg i gode omgivelser.

Min konklusjon er at møter i FFO-fora er 
nyttige og lærerike, og at LUPE fortsatt bør 
delta i det positive FFO-samarbeidet.

REPRESENTANTSKAPSMØTE I FFO 
VÅREN 2005-05-16
Av Thor Henriksen, Nestleder i LUPE

Psykisk utviklingshemmede SKAL 
ha enkelvedtak som tilsier hvilke 

krav innen offentlige tjenester vedk-
ommende har behov for. Vedtaket skal 
evalueres og tjenestene tilpasses deret-
ter. Individuell plan inngår også som en 
plan for fremtiden. Dette betyr at tjen-
estene skal ytes av kommuner/ bydeler 
slik at det er lite å hente økonomisk ved 
at psykisk utviklingshemmede innlegg-
es på sykehjem.

LUPE ser at kommuner/ bydeler vil 
flytte utviklingshemmede til sykehjem 
uten samtykke fra dem selv, verge eller 
pårørende selv om deres adferd ikke 
har endret seg slik at de kan sies å ha 
kriterier for innleggelse på linje med 
andre norske borgere. Vi påpeker at det 
er ventelister for plass på sykehjem for 
gamle og syke.

Hvis mangler på boliger for utvikling-
shemmede er årsaken til tvangs- feilinn-
leggelser på sykehjem, må kommuner/ 
bydeler anskaffe boliger etter behov. 

Enkeltvedtak og Individuell plan til 
enhver utviklingshemmet tilsier hvilke 
tjenester som skal ytes og ikke kommu-
ners/ bydelers økonomi. LUPE gjør det 
klart at vi vil gå til rettslig avgjørelse for 
saker angående enhver tvangsflytting til 
bofellesskap der de ikke hører hjemme 
eller sykehjem der ikke vanlige kriterier 
for innleggelse er relevante. Dette håper 
vi å unngå ved at utviklingshemmedes 
rettigheter overholdes.

Psykisk utviklingshemmede ble for ca. 
15 år siden tvangsflyttet ut av institus-
joner der de var hjemme. De skal ikke 
tvangsflyttes til institusjoner der de ikke 
hører hjemme. 

Ole Kr. Berntsen
Leder

Til helse- og omsorgsdepartementet

NEI TIL TVANGSFLYTTING 
TIL SYKEHJEM FOR PSYKISK 
UTVIKLINGSHEMMEDE

Resolusjon vedtatt på Landsmøtet for 
LUPE, Landsforbundet for Utvikling-
shemmede og Pårørende. 
Sanner 22. mai 2005.
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Ved Stiftelsen Ragna Ringdals 
dagsenter har vi fått mel-

ding fra tre bydeler om at de nå 
skal starte opp egne dagsentra. 
Begrunnelsen er at tilbudet anta-
gelig vis vil bli billigere. Flere av 
våre brukere skal derfor skrives ut 
til nyopprettede dagsentra, til tross 
for at dette ikke er til brukernes 
beste.

Ragna Ringdals dagsenter (RRD) 
har i 53 år gitt tilbud til mennesker 
med psykisk utviklingshemming i 
Oslo. Det startet opp som det før-
ste i sitt slag i Skandinavia. Dag-
senteret er organisert som en ide-
ell ikke kommersiell stiftelse, og 
drives på lik linje med offentlige 
tjenester. Siden ansvarsreformen i 
1991 har RRD solgt dagsentertil-
bud til kommunens bydeler.

I dag har vi 56 voksne brukere 
av dagsenteret. De fleste har ved 
siden av sin utviklingshemming, 
store sammensatte funksjonshem-
minger så som sansetap, fysiske 
funksjonshemminger, epilepsi og 
autisme. Alle er avhengig av bi-
stand i de fleste gjøremål gjennom 
dagen.

RRD har en godt kvalifisert 
personalstab som arbeider mål-
rettet og metodisk utfra hver en-
kelt brukers behov. Vi forsøker å 
skreddersy opplegg tilpasset den 
enkelte.  Livskvalitet og trivsel 
står i sentrum i arbeidet og det 
legges stor vekt på å tilrettelegge 
ulike aktiviteter og arbeidsoppga-
ver, uansett funksjonshemming 
og hjelpebehov. Vannaktiviteter i 
basseng, rideterapi, musikkterapi, 
produksjon av stearinlys, såpe, 

papir og fyringsved kan nevnes. 
Mange av våre brukere får også en 
tur i året til egnet leirskole. 

For at alt dette skal være 
mulig, sier det seg selv at det er 
nødvendig med tilrettelagte omgi-
velser, lokaler, utstyr og transport-
midler.

Å drive et dagsenter for mennes-
ker med store sammensatte funk-
sjons-hemminger, slik vi gjør på 
Ragna Ringdals dagsenter, koster 
nødvendigvis penger. Er det slik 
at bydelene mener de kan spare 
penger på dagtilbud for utviklings-
hemmede? Spørsmålet for oss er 
om de nye tilbudene vil være like 
bra eller om det er kvaliteten som 
skal reduseres? For oss som arbei-
der på RRD er det svært vanskelig 
å forstå at like bra tilbud kan gjø-
res billigere.

Det koster å hjelpe de som 
trenger omsorg, særskilt tilrettlag-
te omgivelser og tett oppfølging 
kontinuerlig. Det koster med andre 
ord å gi et verdig liv til  mennesker 
med store handicap i tillegg til sin 
utviklingshemming.

Målet for oss på RRD er å gi denne 
gruppen som er blant de aller mest 

”Det er så veldig lett 
å skubbe de små og svake vekk...

leserinnlegget

Av Solveig klinkenberg

Når vinterveden skal i hus, er 
gutta i vedgruppa gode å ha. 

Fra senteret produseres og leve-
res 15-20 000 sekker ved i året, 
noe som kvalifiserer til å bli en 
av Hedmarks største vedleveran-
dører.

Flere av karene har holdt på 
med dette i 10 år nå og begyn-
ner å bli skikkelig drevne, sier 
arbeidsleder Stein Bjerke. Han er 
sjef for gjengen som frakter ve-

Stor arbeidsglede i vedgruppa ved Vang arbeidssenter i Hedmark

den ut til kundene. Hver dag fra 
mai til oktober kjøres det ut ved 
fra klokka 9 om morgenen til 3 
om ettermiddagen.

Arbeidssenteret leverer ikke 
bare veden. Den er i all hovedsak 
selvprodusert fra hogging, kløy-
ving, saging og til pakking. Alt 
dette står arbeidssenteret for. 

Virket får man gjennom avta-
ler med skogeiere i området.

Stein Bjerke kan fortelle om en 
relativt beskjeden start i 1991. Da 
ble det levert vel 200 sekker det 
året. Idag kjøres det altså ut 15-
20 000 sekker i året.

Om vinteren er vedgruppa 

opptatt med å hogge og klargjøre 
veden for neste sesong.

Tilsammen 15 brukere og 5 
arbeidsledere er sysselsatt i ved-
gruppa (tall fra 2002). Totalt 47 
brukere har tilbud ved Vang Ar-

sårbare blant oss, en meningsfylt 
hverdag. Noen av dem har hatt 
det i over 40 år på Ragna Ringdals 
dagsenter, og de stortrives. Når de 
nå skal flyttes er det ikke utfra de-
res egne valg, men utfra bydelenes 
behov. Det er utfra vårt syn umen-
neskelig og uverdig i velferdssta-
ten Norge.

Norge er kjent for svært gode tilbud 
til de psykisk utviklingshemmede, 
og Ragna Ringdals dagsenter har 
ligget helt i teten, vært forløperen 
for den pedagogikk og metodikk 
som er utviklet innefor området og 
er det fortsatt. Her er det utviklet 
metoder som gir et godt liv, og det 
er i gjennom aktiviteter på dagsen-
teret de psykisk utviklingshem-
mede for første gang ble profilert 
og kjent i det ganske land.

Vi håper at kommunen og deres 
politikere ikke kaster på båten det 
som er bygget opp gjennom 53 år 
til beste for de utviklingshemme-
de.  Ikke la Inger Hagerups ord bli 
virkelighet: ”Det er så veldig lett 
å skubbe de små og svake vekk- 
og la de stå tilbake med hjelpeløse 
trekk.”

Av Turid Jahren · Foto Thormod Iversen

- Hei! skriver Ellen Schatvet ved Ragna Ringdals Dagsenter. - Sender noen bilder fra sansehagen vår. - Arbeidet har nå pågått i ca. 2 uker. 
Snart vil dette endre seg til å bli en vakker sansehage. 
I forrige nummer skrev vi om planene for sansehagen og hensikten med prosjektet. I et senere nummer håper vi å kunne bringe en 
fyldig reportasje om den ferdige sansehagen. 

Sansehagen tar form

Godt arbeidsmiljø. Det smaker med fem minutter og en kopp kaffe i ved-
skogen. Fra venstre: Stein Bjerke, Knut Erik Jahren, Jan Søberg, Kjell 
Skårsnes og Arild Østvang

beidssenter som ligger i landlige omgivelser utenfor 
Hamar.

Tilbudet er svært godt tilrettelagt for brukerne. Her er 
aktivitet hele tiden og brukerne får masse frisk luft. 
Dessuten får de masse ros fra fornøyde kunder. De sy-
nes det ytes meget god service av denne gjengen. For 
eksempel nevnes at vedsekkene blir stablet skikkelig og 
nøyaktig der kunden vil ha de, og ikke bare henslengt 
i oppkjørselen.

Dette er et godt eksempel på sysselsetting av psy-
kisk funksjonshemmede. Det er tydelig å se at de trives 
på arbeidsplassen.

Dette er arbeidslaget som hele året er i full aktivitet med å pakke veden. 
Fra venstre: Hans Erik Jakobsen, Tom Wilgraf, Tom Roar Bergli og To-
mas Floberg. 

Dette er karene som sørger for at veden blir transportert 
ut til kundene. Fra venstre: Ole Johnny Rytterbakken, Be-
rat Sylimany, Jon Erling Nilsen, Kjell Erik Dagfinnrud, 
Kjell Skårsnes, Knut Erik Jahren og Stein Bjerke.

Stor arbeidsglede...

Sommeridrettslekene 2005
Et vellykket arrangement med høyt sportslig 
nivå og lite skader, om vi ser bort fra noen 
skrubbsår og overtråkk. Det konkluderer pro-
sjektleder for sommerlekene 2005, Jan Kato 
Utby, med etter at sommerlekene 2005 ble 
arrangert i Bardu 14. - 18. juni - i strålende 
sommervær. Arrangørene så gjerne at det 
hadde kommet noen flere og sett på, men 
stemninga var likevel høy.

- I tillegg til de sportselige aktivitetene, har vi også 
lagt stor vekt på frie aktiviteter, forteller Jan Kato. 
- Det er gokart, buskyting, kassestabling, taubane, 
natursti, bilsimulator, bowling og besøk på Troms 
forsvarsmuseum. En tur til Polar Zoo var en gave fra 
arrangørene til deltagere og ledere, avslutter han.

i neste nummer av Under Lupen bringer vi en 
fyldigere reportasje fra lekene.

>>
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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 3 5 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:  Reidun Gulbraar   Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar  62 52 47 47  
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

ADRESSER OG TELEFONER

ÅRSMELDING FOR 2004
 
STYRET
Styret har etter årsmøtet våren 2004 bestått av:
Leder: Gudrun Bergsland                        Nestleder: 
Tor Gunnar Tørre                    Sekretær: Ivar Tols-
tad                              Kasserer: Elin Aaltvedt
Styremedl: Aagot Malmgren, Anlaug Hagen
Varamedl.: Anne Helgesen. Thoralf Aanestad, John 
Rådstoga

MØTER
Styret har hatt to møter,- ett høst og ett vår. Ellers 
har det vært samrådinger mellom styremedlemmer 
i aktuelle saker og et medlemsmøte på Notodden i 
forbindelse med hjelpestønadssaka. Det har også 
vært arbeidsmøter i forbindelse med utsending av 
møte- og festinnkallinger.
Årsmøtet ble holdt på Bekkhus arbeidssenter 28. 
april.
 
SAKER SOM ER ARBEIDET MED.
De tre største sakene har vært:
1. Fjerning av hjelpestønaden for våre psykisk ut-
viklingshemmede, 
2. Organisering/omorganisering av bistandtjenesten 
til utviklingshemmede,
3. Omorganisering og nedbygging av Bekkhus ar-
beidssenter.
Vi har skrevet brev om sak 1 til Notodden trygdek-
ontor og om sakene 2 og 3 til Notodden kommune 
v/ ordfører, rådmann, helse- og sosialutvalgsleder 
og vedr. arbeidssenteret også til fylkesmannen i 
Telemark.
Vi har ikke mottatt noe svar i sakene 1 og 2.

 
I hjelpestønadssaka viser det seg at det er sterk for-
skjellsbehandling rundt i landet. Dette mener vi er 
rettssikkerhetsmessig helt uforsvarlig. Saken er tatt 
opp med landsstyret.
Når det gjelder 2, er situasjonen at virksomhet-
slederne skal kuttes ut og ingen settes inn i disse 
stillingene. Det blir kun en virksomhetsleder for 7 
boenheter med til sammen 37 beboere. Det blir ikke 
satt inn flere personer i boligene for å kompensere 
for bortfallet av flere virksomhetsledere. Når det 
gjelder 3, er situasjonen at kommunen også her på 
grunn av innsparingsbehov foretar sterk reduksjon i 
arbeids- og aktivitetstilbudet.
Begge de nevnte sakene medfører et vesentlig dår-
ligere dagtilbud og en faglig sett uforsvarlig oppføl-
ging av både ansatte og beboere.
 
Saker styret bl.a. har arbeidet med utenom 
ovennevnte:
- årsmøtesaker
- deltakelse på kurs
- regnskap, budsjett og årsmelding
- søknad om driftsmidler og midler til velferdstiltak
- høstfest på Fossen kro
- omorganisering av tjenestene for utviklingshem-
mede
- ideer om ev. flytting av utviklingshemmede med 
demens, aldersrelaterte plager og tilstander, andre 
helsemessig spesielt krevende beboere m.v. til spe-
sialiserte boenheter.
 

Telemark fylkeslag av LUPE
(Tidligere Dagsrud Støtte- og Foreldrelag)

Høstfesten ble arrangert på Fossen kro 6. november 
med ca. 85 påmeldte deltakere.
Bjørn Rugaas underholdt med sang og musikk, og 
dansen gikk livlig etter middagen.
Vi fikk driftsstøtte fra Helse Sør, LUPE sentralt og 
tiltakstilskudd fra Fylkeslegen.
 
Antall medlemmer pr. 31.12 2004 er ca. 146. Derav 
er det 132 som har betalt kontingent for 2004 innen 
fristene.
 
Notodden 16.2.05
 
Ivar Tolstad, Sekretær

 

ÅRSMØTE 
I TELEMARK FYLKESLAG
LUPE Telemark hadde årsmøte på Bjørkely arbeids-
senter 13. april.
Årsmeldinger, regnskap og budsjett ble enstemmig 
vedtatt.
Valgene var også enstemmige.
Laget satser i år som i fjor på en stor høstfest på Fos-
sen kro i Hjartdal. Sist høst var hele 85 påmeldte.
 
DET NYE STYRET:
 Leder:  Gudrun Bergsland (gjenvalgt)
Nestleder: Thorleif Aanestad (ny)
Sekretær: Ivar Tolstad (ikke på valg)
Kasserer:  Elin Aaltvedt (ikke på valg)
Styremedlem: Anlaug Hagen (gjenvalgt)
    -”-               Anne Helgesen (ny)
Varamedl.: John Rådstoga, Aagot Malmgren, 
Tor Gunnar Tørre

Årsmelding for 2004.
Styret har i 2004 bestått av:
Leder: Arvid J. Roaas
Nestleder: Frøydis Lange
Sekretær: Synnøve Tisland
Kasserer: Gretha Arnhol
Styremedlem: Oddny Lillevik
Varamedlemmer: Margrethe Hjortnæs og Thor 
Henriksen
Revisor: Inger Borgen
Valgkomité: Oddny Lillevik, Frøydis Lange og 
Thor Henriksen.

Thor Henriksen er valgt som nestleder i LUPE´s 
Landsstyre og han er valgt inn  i styret for FFO Oslo 
som representant for LUPE.

Årsmøtet ble arrangert på Ragna Ringdals Dag-
senter den 17. mars med vanlig godt fremmøte. I 
perioden har det vært avholdt 11 styremøter og 3 
medlemsmøter. Noen av styre- og medlemsmøtene, 
samt kurset i brukermedvirkning, har også fungert 
som likemannsmøter. Det nye styret hadde mange 
viktige saker å ta fatt på, og vi kan nevne:
Vi har deltatt på et 2-dagers likemannskurs i Ber-
gen, vi har arrangert et meget interessant kurs i 
”Brukermedvirkning” med Johs. Oraug fra Quality 
Management Plus As som kursleder på Ragna Ring-
dals Dagsenter i Oslo,  vi har deltatt på en 2-dagers 

lederkonferanse i FFO på Skjetten, på konferansen 
om ”Bærekraftig bolig” på Åsen Voksenopplærings-
senter og på SOR-konferansen om ”Syndromer, at-
ferdsforståelse og utviklende arbeidsmiljø”, samt 
flere saker etter henvendelse fra våre medlemmer.

Driftmidler: Etter søknad har vi fra Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus mottatt kr. 43.000, fra Oslo 
Kommune Helse- og Velferds-etaten fikk vi kr. 
60.000, og fra LUPE sentralt mottok vi kr. 11.500 
i tiltaksmidler. Av de tildelte midler har vi også i år 
delt ut en feriestøtte på kr. 3.000,- til 27 av våre utv.
h. medlemmer som hadde søkt, et meget populært 
tiltak med hyggelige tilbakemeldinger fra ferietu-
rene. Videre er det arrangert 3 turer for medlemmer 
og ledsagere: En søndagstur i juni med Tertitten 
og etterfølgende besøk og bevertning på ”Hans og 
Gretes Fritidsgård”, en helgetur i august til Bø Som-
merland, overnatting på Nordsjø Hotell og båttur på 
Telemarkskanalen, og en førjulstur til Fredrikshavn 
med Color-Line i desember. Vi opplevde alt som 
meget vellykket, og vi håper å kunne fortsette med 
tiltak som dette for våre svakstilte utviklingshem-
mede.
Referat fra turene er sendt til vårt medlemsblad 
”Under Lupen”.

Øvrig lagsarbeide: Vi har engasjert oss i arbeidet 
for å bevare og videreutvikle daghjemsplasser for 
utv.h., hatt møter med senterlederne i Oslo og rede-

gjort for tilstanden til NRK Østlandssendingen og i 
lokalpressen. Vi arbeider for at daghjemsplasser for 
særlig trengende utv.h. skal bli lovpålagte tjenester. 
Av andre saker vi har behandlet og engasjert oss i, 
er kravet om politiattest for ansatte i daghjem og 
boliger for utv.h., vi samarbeider med FFO om en 
mer ensartet og rettferdig TT-ordning og bedre opp-
lysning om og bruk av ledsagerbevis (spes.
Oslo Sporveier og Oslo-kinoene), og ikke minst alle 
henvendelsene fra våre medlemmer med ulike pro-
blemer og utfordringer.

Medlemstall: Vi har inneværende år hatt en ned-
gang i medlemstallet i Oslo til 245, hovedsakelig 
fordi medlemmer er gått bort eller flyttet, mens vi 
i Akershus har hatt en økning til 45, slik at vi ved 
årsskiftet er 290 medlemmer. På lands-
basis er vi desidert det største fylkeslaget i LUPE. 
Det er fremover en stor utfordring å skaffe nye, spe-
sielt yngre medlemmer, til å videreføre og forsterke 
vårt arbeide for våre utviklingshemmede slik det 
fremgår av vår handlingsplan.
Vi ser alle at det er økonomien som legges til grunn 
og er bestemmende for utviklingen i samfunnet, 
og vår påvirkning er viktig for å ivareta våre utvi-
klingshemmedes interesser. 

Det har vært et år preget av meget godt samarbeide, 
og vi takker alle for positiv bistand og deltagelse i 
arbeidet til beste for våre utviklingshemmede.

Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE

ÅRSBERETNING 2004

Fylkeslaget for Hedmark og Oppland ble stiftet den 
9. juni 1996 på Sanner hotell, Gran på Hadeland.
Pr. 09.09.04 har laget 43 medlemmer, av disse er 20 
bosatt i Oppland og 23 i Hedmark.
Lagets årsmøte ble avviklet den 2. juni i forbin-
delse med at laget hadde  utflukt til Rasen leirskole 
og feriested i Stange.  I alt deltok det 11 person på 
årsmøtet.
Årsberetning og revidert regnskap for 2003 ble en-
stemmig godkjent.
Tore Gulbraar hadde frasagt seg gjenvalg da han 
hadde flyttet ut av regionen. Ingen var villig til å 
ta på seg ledervervet. Per Ivar Jahren ble valgt som 
kasserer og Liv Grønnæss er postansvarlig.  Lagets 
adresse: er nå:  LUPE v/Liv Grønnæss, Oluf Mel-
volds g 62, 2318 Hamar. 
Turid Jahren redegjorde for likemannsarbeid og 
studietiltak i LUPE.  Forbundet er nå  medlem av 
Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) med Tu-
rid som studieleder. Det ble videre referert fra like-
mannskurset i LUPE 24. og 25. april i Bergen. Her 
var Turid Jahren og Tore Gulbraar deltagere.
Valget fikk følgende utfall                     
Tore Gulbraar, leder; Per Ivar Jahren, kasserer; Liv 
Grønnæss, postansvarlig; Bernt Bergli, styremed-
lem; Turid Jahren, styremedlem; Åsta Strangstad, 
styremedlem

Hedmark og Oppland fylkeslag av LUPE

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

Den 27. oktober arrangerte laget sin tradisjonelle 
høstfest med middag og dans til levende musikk.  
Denne gang med nærmere 150 deltagere.  Festen 
var lagt til Scandic hotell på Hamar hvor vi fikk 
utmerket service.  Bordene var vakkert pyntet med 
lys og blomster.  Det ble servert gryterett m/salat og 
mineralvann, senere kaffe og deilige kaker.  Dan-
semusikken ble besørget av Stein Bjerke og Ingar 
Reinfjod.  Gleden lyste fra ansiktene til alle som 
kastet seg ut i dansen , de som ikke var på gulvet 
gynget og nynnet med.
Laget har hatt god kontakt med FFO-fylkeslagent i  
Hedmark i løpet av året.
Liv Grønnæss og Turd Jahren deltok på FFO sin 
lederkonferanse i Elverum 18. og 19. september.  
Turid var dessuten med FFO på studietur til Savalen 
og Røros 12. og 13.desember.  Turid er nå varamann 
til styret i Hedmark FFO.           

 Turid Jahren er vararepresentant til landsstyret i 
LUPE sentralt og møter fast på alle styremøter.  Hun 
holder fylkeslaget orientert om hva som rører seg 
innefor organisasjonen.

Trondheim, 16.02.05

Tore Gulbraar (leder) 

Årsmøte i Hedmark og 
Opppland fylkeslag
Årsmøtet ble avviklet i forbindelse med lagets år-
lige forsommerutflukt den 11. juni 2005.

Valget fikk følgende utfall:
Reidun Gulbraar, leder
Per Ivar Jahren, kasserer
Liv Grønnæss, postansvarlig
Bernt Bergli, styremedlem
Turid Jahren, styremedlem
Laila Bergli, styremedlem.

Revisor: Kristi Jovik.
Festkomite for LUPE-festen: Laila Bergli, Turid 
Jahren og Liv Grønnæss.
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