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Evje Bilopphogging
Evjemoen, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00
Fax. 37 93 05 02
Mobil 906 30 500

Gråterudv. 19
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 20 22 00

Saltdal
kommune

Pleie og Omsorg
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 22 42

Krødsherad
kommune

Sektor for Oppvekst
3536 NORESUND
Tlf. 32 15 00 00

ProsjektPartner Bodø AS
Gamle Riksv. 1, 8008 BODØ
Tlf. 75 54 87 00 - Fax. 75 54 87 10

Habiliteringstjenesten
for voksne i Hedmark

Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD
Tlf. 62 55 65 00 - Fax. 62 55 65 01

Råd & Bokføring
Høienhaldg. 4
1532 MOSS
Tlf. 69 24 96 70
Fax. 69 24 96 71

Rygge
kommune

Larkollv. 9
1570 DILLING
Tlf. 69 26 43 00

Ellengård
Arbeidssenter

Lambertseterv. 4
1160 OSLO
Tlf. 22 28 91 05

Kontrollrådet for
betongprodukter
Forskningsv. 3 B
0313 OSLO
Tlf. 22 96 58 60

Bøndenes
Regnskapslag BA
Syltebø
6470 ERESFJORD
Tlf. 71 23 18 50

Gravør

Granly Stiftelse

Bjørn Sollid A/S

Karl Joh g 20
0159 OSLO
Tlf. 22 42 78 59

Eidsvoll Auto
Løkenvangen
2072 DAL
Tlf. 63 95 17 90
Fax. 63 95 55 96

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - Fax. 22 70 34 51

Vi ønsker alle en
riktig god jul og ett godt nytt år!

Forsiden
Det knytter seg mange vakre
myter til treet. De ﬂeste av religiøs betydning. I en gammel
naturrreligion var trærne både
en leverandør av virke og av

5947 FEDJE
Tlf. 56 16 51 00

Kvaleberg
Industri AS

Gjøvik Mekaniske
Verksted
Sivesindv. 12
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 15 33

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

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER
Tlf. 51 95 04 95

Josefinesg 29
0351 OSLO
Tlf. 22 46 59 67
Fax. 22 46 40 79

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Senter for
Rusforebygging
3001 DRAMMEN
Tlf. 32 04 67 00

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S
Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92
Fax. 66 98 14 77

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF

Solv. 117, 1170 OSLO - Tlf. 23 16 75 00

Oppvekst- og
omsorgsetaten

Hornebergv. 7
7038 TRONDHEIM
Tlf. 73 96 71 72

Partrederiet
Mjånes

2849 KAPP
Tlf. 61 14 36 60
Fax. 61 14 36 61

Psykiatritjenesten

Fedje
kommune

Tegl-Kafeen

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Per Valbo

Klæbu
kommune

7540 KLÆBU
Tlf. 72 83 35 00

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47
Mobil 948 95 578

Østre Aker vei 24
0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Dikemarkv 39, 1385 ASKER
Tlf. 66 90 87 50

Kjersti Scheen

Serviceboks 650
4809 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 90

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Psykiatrisk
avd. for psykisk utviklingshemmede

Billedkunstner/
Forfatter

Vestfold
Plastindustri AS

Haugan Industriområde
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 03 50

AdCo Partner AS
Åslyv 15, 3107 SEM
Tlf. 33 33 30 99
Fax. 33 33 28 10

St. Hansfjellet
Parkeringshus

Sykehusv. 38, 9019 TROMSØ
Tlf. 77 62 60 00 - Fax. 77 62 60 42

Farmannsg 16
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 60 00

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset
Telemark HF

Habiliteringstjenesten

Oredalsv 128, 1613 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 67 00 - Fax. 69 36 67 01

Avd. for Voksenhabilitering
1474 NORDBYHAGEN
Tlf. 67 92 78 80 - Fax. 67 92 78 99

besjelete vesener - alvelignende
nymfer som menneskene stod i
et følelesmessig forhold til. Om
dette vitner en gammel skikk fra
Østerrike om å henge helgenbilder på trærne. I dag har vi julegranen, som er spredd over nesten

Ulefossv 52
3710 SKIEN
Tlf. 35 00 35 00

Diakonistiftelsen Rogaland, Nærland
og Lillebo arbeider til
beste for mennesker med
utviklingshemming i Rogaland.
Stiftelsen deler bla. ut midler og
arbeider spesielt med å tilrettelegge
for mennesker med utviklingshemming i Den Norske Kirke.
Stiftelsens styre oppnevnes av
Stavanger Bispedømme
Pedersbakken 23
5541 KOLNES
Tlf. 52 83 08 06
Mobil 916 43 143

hele verden, som et symbol for
det grønne og gjenfødelse.
Selv om det er juletid når dette
bladet går i trykken, lar vi likevel
Tore Gulbraars vakre bilde av
ei fruktbar rogn pryde forsiden
denne gangen.
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Hans Nielsen Haugesgt. 44B
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Sentralstyret har behandlet 160 saker i året som nå snart er over.
Enkelte av sakene har vært store og tunge; som tvangsﬂyttinger,
erstatninger og høringer fra forskjellige departement. Saker som har
krevd stor innsats fra styret og tillitsvalgte ute i lokallagene.
De aller ﬂeste av sakene har hatt en lykkelig slutt, og måten de
har vært håndtert på, har vært til beste for de berørte medlemmene.
Vår gruppe rammes som regel hardt når det skjer nedskjæringer
i en trang kommuneøkonomi. Dette gjør at vi alle må følge med på
de tilbud som gis, og påse at nedskjæringene ikke rammer nettopp
oss urimelig hardt. Vi må se til at de som ennå har et tilbud, ikke
mister det, eller at de på grunn av trusselen om nedskjæringer ikke
tør følge dem opp og dermed sakker akterut i forhold til andre grupper i samfunnet. Se for eksempel saken om Lars Konst som tjener
åtte kroner timen, som kan være et eksempel på at ei gruppe som
ikke står på barrikadene og krever, risikerer å gjøre nettopp det.
Styret har gjort ferdig programmet og søkt om midler til likemannskurset, som skal være i mai 2006. Økonomien i organisasjonen er
sunn, og på siste styremøte ble det besluttet å tildele fylkeslagene
noen ekstra kroner.
Styret takker for samarbeidet i året som snart er slutt og ønsker alle
en God Jul og et Godt Nyttår.
Ole Berntsen
Leder
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Seniorkurs
Over: Sigmund Pedersen har
godt taket på de taoistiske
morgenøvelsene, mens
ledsagerne Kirsten Johannesen
og Svein-Helge Næset har større
vansker.
I midten: Åse Rustad og Jan
Helge Sperle deler sine meninger
om det å bli eldre – og det er
tydeligvis noe hyggelig!
T. h.: Sigmund Pedersen forteller
sine meninger, mens Inger Lise
Halmrast følger nøye med.
Motstående side: Norsk senter
for seniorutvikling hadde heiset
ﬂagget for vår ankomst og
vi ble tatt i mot i vakkert vær
og innbydende omgivelser.
Leiligheter med tilrettelagte
rom for rullestol, et herredshus
med salonger og matsal og
kurssenteret(ikke med på bildet)
med alt som trengtes.
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med aromaterapi,
stavgang, data
og taoistiske morgenøvelser
Tekst: Britt-Evy Westergård
Foto: Lars Åge Hynne og Frode Larsen.

Den 17. og 18. august inviterte UAU (utviklingsprogrammet aldring hos mennesker med utviklingshemning) til ide-dugnad for
å ﬁnne en måte å lage seniorkurs for voksne og eldre med utviklingshemning.

K

ursgruppen som arbeider med
dette, har i snart et år lagt planer
for å tilby opplæring til godt voksne
og eldre arbeidstakere i dagsentere og
VTA-bedrifter. Ide-dugnaden ga viktige bidrag til tanker og planer kursgruppen så langt har kommet frem til.
I det videre arbeidet vil kursgruppens
medlemmer som er Tor Henriksen
(LUPE), Helene Holand (NFU), Anne
Berit Brandvold (Autismeforeningen),
Lars Åge Hynne (tidligere NFU-medarbeider) og Britt-Evy Westergård
(UAU) jobbe ut i fra det deltakerne på
ide-dugnaden kom med av forslag.

Ide-dugnaden ble holdt på Senter for
seniorutvikling i Melsomvik/Stokke
kommune. Senteret arrangerer kurs
for pensjonister i fra hele landet og
er derfor et ﬂott sted for kurs som
handler om å bli eldre når en har utviklingshemning.
Deltakerne på ide-dugnaden var de
første med utviklingshemning som
hadde kurs på senteret og dette gjorde
tydeligvis inntrykk. Ansatte på senteret uttrykte et sterkt ønske om å
arrangere ﬂere slike kurs i fremtiden
og sa de opplevde ﬂotte mennesker

som viste både interesse, varme og
tilfredshet på en måte de tidligere ikke
hadde opplevd.
Deltakerne var invitert for å si sin mening om hva som er viktig å lære for
å ha det godt som gammel, hvordan
de så på det å bli gammel og hvordan
de ønsket å ha det som gamle. Frem
til nå har det ikke vært vanlig å tilby
seniorkurs til personer som arbeider
på dagsenter eller VTA-bedrift. Dette
til tross for at det er vanlig at eldre
personer i bedrifter blir tilbudt seniorkurs. Stort sett ser det ut til at senior5

Deling av erfaring og meninger i gruppen. I fra venstre: Sigmund Pedersen, Inger lise Halmrast, gruppeleder Tor
Henriksen, Tor-Åge Fallmo, Ingerid Engen og gruppesekretær Britt-Evy Westergård.

Datalærer Kjell Gunnar Sørensen, som også er studieleder
ved senteret, veileder Gunnar Due, Åse Rustad, Jan Helge
Sperle og Klas Hellan. Gunnar Due var med sine 71 år den
eldste på ide-dugnaden og her forsøker han seg på Internett
for første gang i sitt liv.
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politikk er lite til stede på arbeidsplasser der personer med
utviklingshemning arbeider.
Det var 8 personer som fant
veien til Melsomvik. Sammen
med deltakerne var det 4
ledsagere. I tillegg var kursgruppen aktive med å lede og
skrive ned det som ble sagt
i gruppene. Det kom frem
mange ﬂotte tanker og forslag.
En av de som hadde tanker
om det å bli gammel var Tor
Aage Fallmo i fra Kongsberg,
som sa det slik: Jeg har tenkt
mange ganger på hva jeg skal
gjøre når jeg ikke har jobben
lenger. Når jeg er pensjonist
skal jeg sykle opp til graven
til mor å stelle på graven hennes. Jeg har med meg niste og
kaffe, eller vann på ﬂaske. Så
sitter jeg å koser meg og lar
tiden ﬂy av gårde. Jeg tenker
på mor da.
I løpet av de to dagene deltakere var i Melsomvik inneholdt programmet aktiviteter
som var helt nytt for noen.
Åse Rustand, Gunnar Edvard
Due og Tor Åge Fallmo surfet
på Internett for første gang.
Mens Klas Helland, Jan Helge
Sperle og Ingerid Engen skrittet i vei med stavgang. Denne
treningsformen var helt ny for
disse. Inger Lise Halmrast og
Sigmund Pedersen ga klart
uttrykk for at aromaterapien
var det beste de noen gang
hadde opplevd. Og fredags
morgen ﬁkk både deltakere
og ledsagere en ny opplevelse
med taoistiske øvelser. Nytt
var også bøkene som Sissel
Hofgaard Swensen, i fra prosjektet ”leser søker bok”, fortalte om. Dette var bøker som
var lette å lese med spennende
innhold.

Ingerid Engen, Ledsager Reidun Stenvadet og Åse Rustad
liker tydeligvis det de hører om lettleste bøker.

kenpersonalet på seniorsenteret hadde
laget ﬂotte frukt- og kakefat og sammen
med drikke av ulike slag ble det en koselig fest mens mørket senket seg ute i
Melsomfjorden.
UAU har fått ﬂere telefoner i fra de som
deltok og som spør når seniorkurset
starter. Det kan se ut til at et slikt kurs

både er etterlengtet og nødvendig. Og
de som allerede har forsøkt seg på deler
av et slikt kurs vil antagelig være de
første til å melde seg på til neste gang.
Ledsagertjeneste er for noen viktig for
at de skal kunne delta og UAU håper
arbeidsgiverne til arbeidene voksne og
eldre med utviklingshemning prioriterer
seniorkurset som viktig i fremtiden.

Inger Lise Halmrast spiller opp til bryggedans,
mens Åse Rustad koser seg med tonene og kaffen.

Torsdag kveld spilte Inger
Lise Halmrast opp til bryggedans og ﬂere benyttet anledningen til en svingom. Kjøk7

HVA SKJER PÅ FELTET?
Samtale med SORs generalsekretær Tormod Mjaaseth
Tore Gulbraar

Som tidligere styremedlem av Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming (SOR) vil jeg gjerne høre litt
om hva som er situasjonen for SOR akkurat
nå. Generalsekretæren er ikke vanskelig å be,
ikke har han vansker med å snakke heller. I
over en time blir jeg bombardert med fakta
over hele fagfeltet. Det må bare bli en del av
det vi snakket om som kan få plass her.

Hva har skjedd siden jeg gikk ut av styret i 2003?
Den største forandringen er at vi i 2005 har ﬂyttet kontoret fra Søgne til Oslo, nærmere bestemt til
Diakonhjemmet Høgskole. Formålet med samlokaliseringen er å skape grunnlag for et faglig samarbeid som kan berike begge parter. Dette skjer ved
konkrete samarbeidsprosjekter som gir gjensidige
fordeler.
Hva med kontakten med brukerorganisasjonene?
For tiden har vi ikke styremedlemmer som er direkte
knyttet til brukerorganisasjonene, men representanter inviteres med i prosjekt som SOR utvikler. Du
var jo selv med i starten på vårt prosjekt om brukermedvirkning og selvbestemmelse sammen med
forbundslederen i NFU. Dette arbeidet er nå ført
videre i et nytt 3-årsprosjekt ”Implementering av
retten til selvbestemmelse og brukermedvirkning for
psykisk utviklingshemmede”. Det er nødvendig å
gjennomføre et landsdekkende arbeid med å bevisstgjøre utviklingshemmede om de rettigheter de har.
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Men dere har altså ingen direkte kontakt med
LUPE?
Ikke annet enn gjennom referansegruppa til utviklingsprogrammet ”Aldring hos mennesker med
utviklingshemning” hvor LUPEs nestleder Thor
Henriksen er med. Dessuten gjennom SORs prosjekt
om selvbestemmelse hvor Kåre Kvalvåg er oppnevnt i rådsgruppa Jeg ser at dialogen med LUPE
er begrenset. Vi vil gjerne ha innspill fra dere. Mulighetene er der til å skape felles innsats på ﬂere
områder.
Fagkonferanser ser jeg på som det aller viktigste
av SORs utadrettede virksomhet.
Landsdekkende konferanser har i mange år vært
en solid og viktig arena for kompetanseutvikling,
ikke minst for de mange som har sitt engasjement
direkte rettet mot utviklingshemmede. De har et
stort behov for å bli faglig oppdatert og holde seg
orientert om alt det nye som skjer innenfor vårt
fagområde. Bare synd at kommuneøkonomien i
mange tilfelle resulterer i en nedprioritering for

deltagelse på konferanser. Men om tema virkelig
treffer, så er søkningen fortsatt stor. Konferansen
”Tar psykiatrien utviklingshemmede på alvor” nå
i november hadde faktisk 450 påmeldte deltagere.
Er dere villig til å arrangere en konferanse direkte rettet mot utviklingshemmede og pårørende?
Den tanken er ikke fremmed og slettes ikke ny i
SOR-sammenheng. Det er nær inn på fem år siden
vi sist gang arrangerte en konferanse direkte rettet
mot denne målgruppen.
Hva mener du om LUPE og andre brukerorganisasjoner?
Brukerorganisasjonene har en stor utfordring i å
utvikle et sterkere samarbeid på områder som fortjener oppmerksomhet. Jeg skulle gjerne sett at LUPE
og NFU lykkes i å skape en felles front i arbeidet
sammen med utviklingshemmede. Gamle motsetninger og lav takhøyde har hatt sin tid. Nå trengs
næring til en grobunn med felles mobilisering.
Begge organisasjoner har gode krefter i lokalmiljøene som allerede spiller på lag. To organisasjoner i
denne sammenheng, er etter mitt skjønn en for mye.

Hva med informasjon. Bladet ”Rapport” er fortsatt
levende?
Ja, i aller høyeste grad. Bladet er inne i sin 51. årgang. Det er i seg selv en bragd. Bladet er på mange
måter fagkonferansenes forlengede arm og er viktig
på samme måte som konferansene. Bladet representer en solid dokumentasjon, og kommer ut med
6 nummer pr. år. Styrets leder Tor Visnes har fått en
viss avlastning i det Sølvi Linde har overtatt som
ny redaktør. Samtidig har vi valgt å øke satsningen
på feltet med innformasjon og kunnskap. Blant annet har vi bygd opp ny hjemmeside og engasjert
egen webredaktør. Ta gjerne en titt på nettadressen
www.samordningsradet.no Du kan også gå direkte
inn via vårt prosjekt www.selvbestemmelse.sornett.no
Du er SORs representant i styret for Solgården.
Kommet fra Spania nettopp nå?

Det stemmer. Og her har det skjedd noe meget gledelig. I statsbudsjettet for 2005 er det bevilget 2
mill. kroner til ledsagertjeneste for ferie- og rekreasjonsopphold rettet mot utviklingshemmede. Solgården har i denne forbindelse utviklet et prosjekt
særlig rettet mot personer med stort
bistandsbehov. Karl Elling Ellingsen er
Ønsker du å være faglig orientert?
prosjektleder. Jeg vet dere i LUPE har
vært opptatt av de mange som nesten
Vil du gjerne være oppdatert?
aldri kommer på ferie. Her er det muligheter.
Abonnér på

Rapport utgis av SOR og er tidsskriftet som henvender seg
til alle som arbeider med mennesker med utviklingshemming,
eller har interesse av dette fagfeltet for øvrig.

• artikler og fagstoﬀ
• reportasjer fra inn- og utland
• synspunkter og meninger
• informasjon
Slå opp på vårt nettsted www.samordningsradet.no
der du ﬁnner tidligere utgaver.
Du kan sende bestilling skriftlig til Stiftelsen SOR:
Diakonhjemmets høgskole, Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo.
Eller du kan fakse bestillngen til 22 96 37 08
Du kan også bestille pr. e-post: sor@sor-nett.no

Her tar vår hyggelige formiddagstime
(som ble til nesten to) slutt. Generalsekretæren kan igjen slå på mobiltelefonen og begi seg videre til nye gjøremål.
Takk for denne gang!

Hamar kommune belastet en utviklingshemmed for rundt 8.000,- for skade
som vedkommende hadde utført i en
naboleilighet.
Pårørende tok kontakt med lederen i
Lupe som engasjerte advokat. Etter et
brev fra advokaten betalte kommunen
pengene tilbake.
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Helgetur med
Oslo og Akershus fylkeslag

Tekst og foto: Arvid J. Roaas

Oslo og Akershus fylkeslag arrangerte den 3. og 4. september 2005 sin 2-dagers tur til Langedrag,
Dagali og Flå, etter ”utallige oppfordringer” som det heter. Reiseleder var som vanlig Oddny Lillevik,
som sammen med Sporveisbussene hadde lagt opp et interessant program.

O

m morgenen den 3. september dro 45 spente
turdeltagere fra Ragna Ringdals Daghjem med
den behagelige turistbussen mot Lampeland, hvor
vi hadde vår første stopp. Her var det anledning til
å plusse på frokosten med vaﬂer, kaffe eller andre
fristelser, strekke på bena og utføre eventuelle andre
nødvendigheter. Som på våre ﬂeste turer, hadde vi
også denne gang et strålende vær med sol fra skyfri
himmel.

Turen fortsatte videre til Langedrag, hvor det ble omvisning på det ﬂotte anlegget, og hvor de ville dyrene
ble viet spesiell oppmerksomhet. Vi ﬁkk overvære
foring av de forskjellige dyregruppene, både gauper,
reinsdyr og fjellrever, men størst av alt var det nok å
få beskue ulvene når de ble lokket fram til foringsplassen. Besøket denne gang ble avsluttet med at også
turdeltagerne ﬁkk litt mat i kroppen. Nystekte vaﬂer
med rømme og jordbær-syltetøy lot til å smake fortreffelig for de ﬂeste, men andre ønsker lot seg også
oppfylle i kaféen.
Det var blitt ettermiddag og turen fortsatte til Da10

gali Hotell. Her ﬁkk vi en ﬂott mottagelse, ﬁne rom,
deilig mat og god service under hele oppholdet. Våre
mange danseglade deltagere satte utvilsomt også pris
på levende musikk og muligheten til å svinge seg i
dansen.
Etter en velsmakende frokost, fortsatte vi til Vassfaret
Bjørnepark i Flå. Det var kommet noen lette skyer
foran solen i dag, men det ble oppveiet av gleden
ved å se nye typer ville dyr. Hovedattraksjonen var
”Rugg”, Norges største brunbjørn, som veier ca. 400
kg, men også de andre bjørnene, elgene og rådyrene
var noe de ﬂeste satte pris på å oppleve på nært hold.
Også her ﬁkk vi oppleve foring av villdyrene.
Det var blitt ettermiddag, og tilbaketuren mot Oslo
måtte fortsette. Men også deltagerne var blitt sultne,
og på Hallingporten kro i Gulsvik inntok de ﬂeste en
passende middag før vi returnerte til utgangspunktet.
Styret og reiseleder Oddny takker alle deltagerne,
bussjåføren og Sporveisbussene for en vel gjennomført og hyggelig tur.

Tur til Strømstad 4. juni 2005 med
Oslo og Akershus fylkeslag av Lupe
Turkomiteen (les Oddny Lillevik) gir seg ikke! Fjorårets suksesser skulle følges opp, denne
gangen med busstur til Strømstad med stopp underveis og båt til Fredriksstad. Avreise var fra
Ragna Ringdal Dagsenter og starten klokken 0900 lørdag den 4. juni.
41 forventningsfulle turister var på plass, og fordelte seg på hhv buss og minibuss. Bussene var fra
Sporveisbussene AS, den største med heis for rullestoler, og romslig WC.
Etter å ha cruiset nedover E6 ble det stopp ved
Moss for servering av kaffe, juice og mufﬁns, deretter bar det videre til Nordby på svenskesiden, hvor
ivrige shoppere slo til mot bacon og andre godsaker.
Derfra var det bare en æresrunde til Strømstad, hvor
M/S Sagasund lå klar ved kaia for å ”frakte” folk
og gods til Fredrikstad. Underveis på skuta ble det
servert svineﬁlet med grønnsaker og bernaise, det
smakte nydelig.

Bussene hadde ikke fått plass på båten, men sannelig sto de ikke i Fredrikstad og ventet for å kjøre
oss tilbake til Oslo.
Til tross for regn så å si hele dagen hadde vi en
ﬂott tur. De to hyggelige sjåførene Tom og Morten
sørget for trygg transport frem og tilbake. Oddny er
en alle tiders reiseleder, som hele tiden passer på at
alle har det bra. Vi takker alle sammen for en riktig
ﬁn tur, og gleder oss alt til neste gang vi skal ut og
reise.
Gretha

Fra årsmøtet i
Hedmark og Oppland fylkeslag av LUPE
Årsmøtet ble avviklet i forbindelse med
lagets årlige forsommerutﬂukt den 11.
juni 2005. Denne gangen gikk turen til
Maihaugen på Lillehammer hvor vi ﬁkk
omvisning av en dyktig guide. Selve
årsmøtet ble avviklet i Biblioteksalongen
på ærverdige Lillehammer turisthotellet.

Både årsmelding og regnskap for 2004
ble enstemmig godkjent.

Bernt Bergli, styremedlem; Turid Jahren,
styremedlem; Laila Bergli, styremedlem.
Revisor: Kristi Jovik.

Valget ﬁkk følgende utfall:
Reidun Gulbraar, leder; Per Ivar Jahren,
kasserer; Liv Grønnæss, postansvarlig;

Til slutt ble Tore Gulbraar takket for de
årene han hadde vært leder for laget.

Tema på møtet var ”Individuell plan”.
Forskiftene er gjort gjeldende fra 1. januar 2005 hvor det bl.a. heter at pårørende
skal trekkes inn i arbeidet med utarbeiding av planen når tjenestemottakeren
ønsker det. Leder oppfordret pårørende å
ta kontakt med faglig ansvarlig i bolig og
etterlyse individuell plan.
Landsstyret har bedt fylkeslaget om å
avvikle forbundets årlige likemannssamling enten i Oppland eller Hedmark.
Samlingen er satt til 13. og 14. mai 2006.
Da kan vi også markere 10-årsjubileum
for laget. Vårt fylkeslag ble stiftet den 9.
juni 1996 på Gran på Hadeland.
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Eg vil ha 28 kroner i
Tekst: Jann-Oskar Granheim
Foto: Stian Jakobsen, Troms Folkeblad

Kravet om 28 kroner timen må i aller høyeste grad kunne sies å være moderat. Men for Lars
Konst, vedarbeider ved Bakkely arbeidssenter på Finnsnes, er det snakk om tre og en halv
ganger så mye som de åtte kronene han har for timen i dag.

Lars Konst tar mange tunge løft.
Han er sterk, og noen ganger håndterer han stokker som veier 100 kg
og mer enn det. Alene løfter han
dem opp og legger dem til rette på
arbeidsbukken. Der sages de med
håndsag.
Det er Lars som bærer de tyngste sekkene, og er han borte fra arbeidet en dag, står sekkene og venter på han når han kommer tilbake.

Lars begynner på jobb klokken ni
om morgenen og holder på til klokken to. Da har han tjent 40 kroner.
Av det betaler han ﬁre kroner i
skatt. For å komme seg til og fra
jobben må han betale 20 kroner
dersom han skal ta buss. Da har
han 16 kroner igjen av daglønna si.
– Det holder jo ikke en gang til en
kopp kaffe, sier han.
Derfor går han veldig ofte de

tre kilometerene hver vei mellom
heimplassen på Silsand og Bakkely
på Finnsnes.
Lars Konst har gitt uttrykk for
frustrasjonen sin i et leserbrev til
Troms Folkeblad. Han har også
skrevet brev til ordføreren om saken.
Og han er ikke alene om frustrasjonen. De fem som arbeider i

- Ubegripelig lavt!
- Jeg stusset litt på om dette gikk
an da jeg leste innlegget i avisen,
uttaler lokalpolitikeren Jack Jensen i følge Troms Folkeblad. – Og
uansett hva man legger til grunn,
er åtte kroner timen i minste laget,
sier han.
Jensen tar dette som et signal om
man mange plasser henger etter i
Lenvik. – Jeg vet ikke hvem som
avgjør hvor mye de som jobber
på Bakkely arbeidssenter skal ha i
lønn. Likevel synes jeg det er det
rart at ingen har reagert på før, og
jeg trodde faktisk at de hadde bedre betalt, fortsetter han.
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Da Folkebladet spurte om
hvorfor han mente det var slik,
konkluderte han med at Lars og
arbeidskompisene hans ikke tilhører ei gruppe som akkurat står
på barrikadene og roper ”skal ha,
skal ha”. Og selv om det neppe
er vondt ment, er det bare blitt
slik at de ikke får ﬂere kronene.
– Uansett er ikke 28 kroner timen
for mye forlangt, slår Jensen fast.
- Er dette noe du kommer til å
ta opp?
- Noen kommer nok til å ta det
opp når de leser saken, sier Jensen.

timen!

vedgruppa koster kommunen 200
kroner dagen. Når de hver dag, ﬁre
dager i uka, lager 10 til 15 sekker
ved, som blir solgt for 50 kroner
sekken, sitter arbeidsgiveren igjen
med en netto på inntil 550 kroner.
- De som bretter håndklær på
vaskeriet i Hamna på Finnsnes
tjener 16 kroner timen. Og på
Skjervøy tjener de som lager ved
28 kroner timen. Og de slipper å
slite med så tunge løft som oss, sier
han til Folkebladet. – Der bruker
de nemlig kuttemaskin og løfter
stokkene med truck.
- Arbeidskompisene mine på
Bakkely som holder Finnsnes rent
for søppel, tjener også åtte kroner
for timen.
Lars Konst spør seg om hvor mye
kommunen vil tjene på vedsalget
dersom han slutter å arbeide på
Bakkely – eller dersom han må
slutte fordi han ikke klarer mer.
For tida er han sykemeldt og skal
til behandling etter jul for muskler
som verker.
Aller helst kunne Lars tenke seg å
tjene 200 kroner dagen.
- Tenk at eg er en voksen mann
på 26 år og tjener bare 40 kroner
dagen, sier han til Folkebladet. På
spørsmål om hvor mye han tror at

Lars Konst er sterk og tar mange tunge løft.
Men det hender at han blir fryktelig sliten, han også.
de som jobber i kommunen tjener,
sier han at de tjener sikkert 1000
kroner, og kanskje mer enn det.
Det er urettferdig at en som har en
så tung jobb som han, tjener bare
40 kroner dagen, mener han.
- Eg har en kompis som selger
blomster, og som tjener 1000 kroner dagen, sier han.
Selv om de som arbeider ved Bakkely har trygd som dekker boutgifter og en del andre utgifter, og
det er meningen at det de tjener

på vedjobbingen skal dekke lommepenger, synes både Lars og ﬂere
ved arbeidssenteret at det blir lite
igjen når skatten og busspengene
er trukket fra. For Lars Konst sitt
vedkommende rekker det han har
igjen for hele året akkurat til at han
kan kjøpe seg den basskassen som
han ønsker seg til stereoanlegget
sitt – ca 3000 kroner. Og da er det
trukket halv skatt for desember. Da
er det ikke enkelt å spare til noe
som man har lyst til å kjøpe seg.

•
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Fremtidig organisering av
idrett for funksjonshemmede
Av Kari Vanebo, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund

Idrettstinget vedtok i 2003 at Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund
skal avvikles i løpet av tingperioden
og at alle særforbund har tatt ansvar
for idrett for funksjonshemmede.
Vi er nå godt i gang med prosessen.
Så langt er det 18 særforbund som
har overtatt ansvaret for å organisere
idrett for funksjonshemmede og ytterligere 8 står klare til å overta ansvaret i løpet av 2006.
Det er utarbeidet et høringsnotat som
er oversendt alle særforbund. Høringsnotatet tar utgangspunkt i NFIs
rolle og funksjon etter Idrettstinget i
2007:
• Det er ønskelig med en kompetanseenhet innen utdanning,
utvikling, regelverk, tilrettelegging, funksjonshemmingers
egenart, anleggsbehov, offentlige

støtteordninger, utvikling av nye
idretter etc - inkl. ansvar for klassiﬁsering.
• Bør ha ansvar for fellesoppgaver/
støttefunksjoner på tvers av idretter.
• Bør være sekretariat for internasjonale organisasjoner.
• Bør fortsatt være pådriver i forhold til kompetanse-, og operatørrollen.
Dette kan innebære at NFI legges
ned i sin nåværende form, og bygges opp som en kompetanseenhet i
Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité i fremtiden
Kompetansesenteret skal være primært for alle idrettens medlemmer
og organisasjonsledd. Det opprettes
nære samarbeidsrelasjoner med interesseorganisasjoner og det offentlige
ut fra behov og interesser.

FORELDREPOESI
Bokomtale av Marianne Bie, klinisk spesialist i sykepleie/familieterapeut

FORELDREPOESI forteller om
hvordan det kan oppleves å få og
leve med et psykisk utviklingshemmet barn. Boken kom ut første gang
i 1979, og har lenge vært utsolgt fra
forlaget. I 2005 ﬁkk Modum Bad
– Samlivssenteret overta rettighetene, og har nå utgitt den på nytt i
innbundet utgave.
Barbro Sætersdal døde i 2002.
Det er blitt en vakker og stilren bok
i duse grønnfarger som mildner litt
den smerten som skriker mot oss fra
sidene.
Gjennom poesien åpner Barbro
Sætersdal dører for leseren til det
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livsdramaet det er å få et utviklingshemmet barn.
Nakent og ærlig og i en kunstnerisk avklart form formidles foreldrenes, og spesielt morens følelser og
reaksjoner fra barnets fødsel til det er
ﬂyttet hjemmefra og bor på institusjon.
Hun setter ord på følelser som i
vårt samfunn ofte blir betraktet som
forbudte, og er på den måten med på
å rive ned våre forestillinger.
Diktene hennes har ofte en dobbelt klangbunn. Hun har treffsikre
beskrivelser med samfunnskritisk
snert og humor mellom sorg og
smerte.

Hovedansvarsområder vil være:
- Politikk og rammebetingelser
- Samarbeid med nasjonale interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner
- Formidling og informasjon
- Nasjonale arenaer, møtesteder og
nettverk
- Utdanning og kurslærernettverk
- Idébank for aktivitet, trening og
konkurranser
- Involvering av utøvere
- Nasjonale og internasjonale arrangement/stevner – idrett og fysisk
aktivitet
- Internasjonalt arbeid / representasjon i forhold til idrettens organer
- Klassiﬁsering
Det mangler fortsatt løsninger for
organisering av døveidretten, Boccia,
Goalball og teppecurling. Her vurderes ulike løsninger og endelig forslag
for fremtidig organisering forventes
ferdigstilt innen 1. juli 2006.
Dersom noen ønsker å komme med
innspill og/eller forslag kan de ta
kontakt med kari.vanebo@nif.idrett.no
For mer informasjon kan våre nettsider benyttes: www.nﬁf.no

Boken har tre hoveddeler:
”Barnet jeg ikke ville ha”, ”Gå i
land” og ”Etterveer”
Den vil være gjenkjennende og
nyttig lesning for foreldre med utviklingshemmede barn, men også
svært lærerik og verdifull for fagfolk
og alle andre som ønsker å forstå
det terreng foreldre ferdes i gjennom
livet med det utviklingshemmede
barnet.
FORELDREPOESI kan bestilles via
internet ved å gå inn på: www.modum-bad.no og klikke på Samlivssenteret.
Det kan også sendes bestilling til:
Modum Bad – Samlivssenteret, 3370
Vikersund ( Tlf. 32 74 94 00 )
Boken koster kr. 225,- inkl. porto.

ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn:

Landsstyret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vararepr.:
2. vararepr.:
Fylkesledere:
Oslo:
Hedmark og
Oppland:
Telemark:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og
Fjordane:
Møre og
Romsdal:
Sør og NordTrøndelag:
Troms:
Midt-Troms:
Fylkeskontakter:
Agder:
Akershus:
Vestfold:
N. Trøndelag

Adresse

Telefon/mobil:

E-post:

Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes
Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo
Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden
Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen
Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar
Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand
Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

77 84 56 21/905 60 531
22 21 11 14/977 46 003
35 02 03 84
77 84 67 63/908 71 580
62 52 26 25/909 43 894
77 84 44 52/928 17 866
71 27 97 30/411 62 851

olkrbe@online.no

pijahren@frisurf.no
magnu-w@frisurf.no
odd.bjoern@c2i.net

Arvid Roaas, Sørjordet 10, 1400 Ski

64 87 06 36

arvid.roaas@c2i.net

ivtol@online.no

Reidun Gulbraar, Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar
62 52 47 47/913 38 469
Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden
35 02 02 30
Beathe Signy Hebnes, Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg 51 54 81 93
Jostein Søreide, Saksarrinden 62, 5253 Sandsli
55 22 97 98/995 39 430

jossoer@frisurf.no

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 66 15/986 49 364

lupesfj@c2i.net

Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim

70 02 40 24/975 74 971

a-aaro@c2i.net

Gerd Hestad, Nils Ryjordsvei 5, 7020 Trondheim
Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes
Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand

72 55 75 39
77 84 56 21/905 60 531
77 84 44 52/928 17 866

jbhestad @frisurf.no
olkrbe@online.no
magnu-w@frisurf.no

Asbjørn Sandvik, Joåsveien 21, 4846 Arendal
Odd Myrland, Torvmyrveien 23, 1476 Rasta
Irene Hansen, N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg
John Håve Grindal, 7393 Rennebu

37 01 22 64
67 90 41 99
33 31 46 63
72 42 52 33

as-sandv@online.no
odd.myrland@c2i.net

OVERSIKT OVER ANSVARS- OG SPESIALOMRÅDER FOR MEDLEMMENE I LANDSSTYRET. AJOUR PR. 10.8.05

Til bruk for kontoret, landsstyret, lokal- og fylkeslag, fylkeskontakter og enkelt-medlemmer.
Ta primært først en sak opp med ditt fylkeslag, lokallag eller din fylkeskontakt for å prøve å få råd og hjelp der.
Når en sak dukker opp og lokallag/fylkesledd må ha hjelp: Se på dette skjemaet hvem som kan kontaktes.
Prøv å spre henvendelsene på landsstyremedlemmene,- slik at ikke bare noen få blir ”belastet”.

Saksområder

Hjemmetjenester/
sosialtjenesteloven
Tvang og makt, §4A
Betaling for tjenester
Enkeltvedtak, individuell plan,
klage på vedtak
Hjelpeverge, verge-målslov
Opplæring: Skole, førsk., vid.g.,
voksenopplæring
Helse, speshelsetj., kordinering,
hab/rehab
Erstatning for skade

Thor

Ole

Magnus

Ivar

X

X

Erna

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Rettshjelp

X
X

X

X

X
X
X

Bilkjøp
Sorgarbeid

Helga

X

Bygging, husbank
Arbeid, dagaktiviteter
Personlig økonomi: Pensjon, trygd, andre ytelser
Arv

Turid

X
X

Ferie, fritid, kulturtiltak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brukermedvirkning

X

X

Likemannsarbeid

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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VERV ET MEDLEM

Jeg har vervet:

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

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

Vi trenger også din hjelp til å verve
ﬂere medlemmer. Det gir oss økonomisk styrke til kursing av tillitsvalgte og medlemmer til kamp
for våre utviklingshemmedes rettigheter.

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

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

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

Medlemskontingenten er
i 2005 kr 150,-

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

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

