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Har vi bruk for Individuell plan?
Ja! Svaret er et rungende ja. Alle som har behov for langvarige og
koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet en
individuell plan (IP). Denne rett er fastslått i ﬁre forskjellig lover:
• Pasientrettighetsloven
• Lov om spesialisthelsetjenesten
• Kommunehelsetjenesteloven
• Sosialtjenesteloven
Dette betyr IKKE at det skal utarbeides ﬁre forskjellige planer, men at
det skal utarbeides en samlet plan der alle behov og virkemidler er tatt
med og koordinert. Planen skal ikke utarbeides over hodet på oss som
tjenestemottakere, og stortinget har presisert at brukeren dvs. vi, skal
delta aktivt i utarbeidelsen. Det er også presisert at det er brukeren
som eier planen, det er din plan.
En IP skal ikke bare handle om tjenester. Den skal også beskrive
strategier for å utløse ressurser og om å skape tilgjengelighet i omgivelsene. Den individuelle planleggingen skal sikre at det etableres et
samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer for at vi som tjenestemottaker skal få et helhetlig tilbud.
Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller det helseforetak som vi henvender oss til, har plikt til å igangsette planarbeidet. I
praksis vil hovedansvaret for koordineringen legges til kommunen ut
fra nærhetsprinsippet. Dersom planprosessen starter i et helseforetak
vil prosessen bli videreført i vår hjemkommune. Det skal utarbeides
prosedyrer som sikrer at vi som tjenestemottakere får all nødvendig
informasjon om IP og om hvordan samarbeidet skal bli. Omkringe
oss og våre foresatte/verge bør det opprettes en gruppe som skal samarbeide og koordinere tiltakene på tvers av faglige og administrative
skillelinjer. På tvers av sektorer, etater og nivåer. En meget viktig person i denne gruppen er en koordinator. Dette er den person som skal
holde i ”alle tråder” slik at tiltakene blir helhetlige og dekkende. Vi
som tjenestemottakere skal ha vesentlig innﬂytelse på valg av koordinator.
Dersom du mener du har behov for langvarige og koordinerte helseog/eller sosialtjenester, så ta kontakt med helse- eller sosialtjenesten i
din kommune, eller det helseforetaket du har kontakt med, og krev om
å få utarbeidet en Individuell plan.
Thor Henriksen, nestleder
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Trivsel og livsglede
Tore Gulbraar

I Trøndelag vil LUPE vitalisere sin virksomhet og søker etter nye samarbeidspartnere. Vi har
fått til en ﬁn kontakt med Grete Volan og hennes mann Lars Hatling som bor i Stod, 17 km
fra Steinkjer sentrum. De ønsker å bygge opp et aktivitets- og trivselstilbud for utviklingshemmede. Vi på vår side ønsker kontakt med miljøer hvor LUPE som organisasjon kan ha en
naturlig plass.
- Du er i etableringsfasen, Grete?
- Ja, det kan du trygt si. Min mann
og jeg har arbeidet hardt for å legge
forholdene til rette både på gården
Finstad og på Hatlingsetra her i
Stod. Nå har tiden kommet til å utprøve en del opplegg som i særlig
grad skal rette seg mot mennesker
med utviklingshemming.
- Din bakgrunn for å jobbe med utviklingshemmede?
- Jeg er sykepleier og har i ganske mange år hatt en stilling her i
Steinkjer kommune hvor nettopp
miljøarbeid med utviklingshemmede har stått sentralt. Nå har jeg
ett års permisjon og vil se om det er
mulig å bygge opp min egen arbeidsplass. Jeg har sett de behovene som
folk har og tror at livet på gården og
setra virkelig har noe å tilby.
- Hvorfor er gårdsmiljøet så viktig?
- Vi vil vektlegge stell og samvær
med dyrene på gården og på setra.
Vi har kyr, kalver, hester, griser,
sauer, høner, katter og kaniner. Å få
et forhold til dyr er viktig, de ﬂeste

utviklingshemmede kan ikke ha ansvar for egne dyr.
- Du sikter deg i første omgang inn
mot ungdom og voksne?
- Ja, jeg har sett behovene for å gi
denne gruppen et opplevelsestilbud.
De ﬂeste bor nå i egne hjem, men er
på mange måter isolert. Særlig kan
helger og ferier være tunge å komme igjennom.
- Dette blir primært et helg/fritidstilbud, skjønner jeg?
- Nei, slettes ikke. Jeg skulle ønske
at kommunene kunne tilby brukerne
valgmuligheter når det gjelder dagtilbud, slik at de som har interesse
og ønske om det kunne komme til
oss eller til andre på jobb. Synes det
er uhørt at utviklingshemmede ikke
skal kunne velge selv hva de vil arbeide med, det valget har jo alle vi
andre.
- Dere har mange strenger å spille
på?
- Ja, jeg tror det. Selv er jeg leder
i Stod Teaterlag, tekstforfatter og

amatørteaterskuespiller. Lars er
organist, sanger og musiker. Ikke
minst trekkspillmusikken står sterkt
i Nord-Trøndelag.
- Hvor lenge tror du selve utprøvingsperioden vil vare?
- Svart lenge håper jeg. Det tar virkelig tid å etablere seg, men vi lærer
noe hele tiden. Nå går vi sterkere ut
for å fortelle hvem vi er og hva vi
står for.
- Økonomi?
Det er et ømt punkt. Vi har allerede
investert ganske mye, særlig på setra som nå er gjenoppbygd og i drift.
Inntektsgrunnlaget for å kunne tilby
et variert aktivitetstilbud er fortsatt
ikke på plass.
- Du spiller på lag med oss i
LUPE?
- Ja, jeg ser at vi har sammenfallende interesser med en klar målsetting. Vi vil utvikle et opplegg med
vekt på samvær og mestring, et kvalitetstilbud for trivsel og livsglede.
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Ombud for psykisk utviklin
Av Arvid J. Roaas

- At de svakeste i samfunnet ikke skal ha en egen ombudsordning,når det ﬁnnes ombud for alt
mulig annet, er uforståelig, sier lederen for helse- og omsorgskomitéen på Stortinget, Harald
Tom Nesvik (FrP). Hans parti har foreløpig gått lengst, ved at FrP i en pressemelding den 29.
mars foreslo en ombudsordning og den 9. juni i år fremmet et ”Dokument nr.8 – forslag” om
å be Regjeringen opprette en egen ombudsordning for psykisk utviklingshemmede som må ha
reell innﬂytelse og nødvendige sanksjonsmuligheter overfor tjenesteyteren.

Harald Tom Nesvik - foreslår eget ombud

Kaare Willoch - støtter forslaget

D

årsmøte den 22. mars, fremmet styret
forslag om å henstille til Landsstyret i
LUPE om å arbeide for at det opprettes et ombud for psykisk utviklingshemmede, et forslag som ble enstemmig vedtatt, - og vi var i gang.

ingen skulle få det dårligere. Kvalitetsforringelsen gjelder spesielt botilbudet, men også dagtilbudet er under
negativ utvikling, og vi kan vise til en
rekke konkrete eksempler både når
det gjelder bo-, dag- og skolesituasjonen.

Dårlig utvikling
Vi har gode indikasjoner på at ca. 40
% av de om lag 5500 som ﬂyttet ut
av HVPU-omsorgen, i dag har det
dårligere enn da ansvarsreformen
startet. At situasjonen ikke er enda
verre, skyldes innsatsen fra pårørende
som driver direkte omsorgsarbeid og
oppfølging. Dette er stikk i strid med
Stortingets klare forutsetninger om at

Pengene kommer ikke fram
Det er vårt inntrykk at pengene i dagens system ikke alltid kommer de utviklingshemmede til gode. Det snakkes ofte om å ta vare på de svakeste,
men det har liten eller ingen troverdighet så lenge det vedtas budsjetter
som ikke prioriterer de psykisk utviklingshemmede, og de samme kom-

et hele startet med at jeg som daværende leder av Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE, ble invitert
til et møte med Hege og Kai Zahl på
Dissimilis kultur- og kompetansesenter i Sandvika i mars for å diskutere
utviklingen av omsorgen for psykisk
utviklingshemmede. Det var bred
enighet om at utviklingen for mange
var dårlig, med store forskjeller fra
sted til sted og med synkende kvalitet
på tjenestene skal vi dømme ut fra alle
henvendelsene vi ﬁkk fra pårørende.
Kai Zahl foreslo et ombud for psykisk
utviklingshemmede og ville ha LUPE
med på forslaget, noe vi mer enn gjerne ville være med på. På Fylkeslagets
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ngshemmede må realiseres
munene benytter som ”frie midler” de
pengene som staten har overført som
rammetilskudd til kommunene for å
ivareta ansvaret for lovpålagte tjenester. Det samme gjelder enkeltvedtak,
der spesiﬁserte tjenester og nødvendig bistand ikke blir levert.
Få klagemuligheter
Det er et fåtall psykisk utviklingshemmede som selv kan klage. Pårørende
er ofte eldre og utslitte, som mangler
både ork og ressurser til å ta opp sakene de ser fører galt av sted. Det er
vårt inntrykk at det samme også for
hjelpeverger og verger. Man blir møtt
veldig forskjellig av det kommunale/
bydels apparat, ofte blir man avvist
med henvisning til regelverket. Det
forekommer dessverre at henvisningene er helt feilaktige, men de nevnte
har ikke kunnskap nok til å påvise
dette. Har man først orket å ta opp en
sak, er avslag fra det kommunale klageorgan det vanlige, og klage til Fylkesmannen innebærer de samme problemstillinger og tar uforholdsmessig
lang tid. Man opplever at møtet med
kommunene/bydelene og hjelpeapparatet utgjør den største belastningen
ved å ha et funksjonshemmet barn.
Et ombud for psykisk utviklingshemmede vil trolig gi bedre rettssikkerhet
både for utviklingshemmede og pårørende.
Møter med stortingsrepresentanter
Fra begynnelsen av april og ut mai
måned har Hege og Kai Zahl, pluss
meg fra LUPE, hatt i alt åtte møter
med sentrale politikere og byråkrater. Kåre Willoch har også stilt seg
bak forslaget om et ombud, deltatt
sammen med oss og argumentert for
saken i ﬂere møter.

Venstre
Odd Einar Dørum var i prinsippet
imot et eget ombud, fordi han mente
det kunne bidra til en pulverisering av
ansvaret, men han er innstilt på å sette
seg grundig inn i problemstillingen,
basert på fakta, og han ville gjerne
bidra til at spørsmålet ble løftet til ministernivå.
Kristelig Folkeparti
Dagﬁnn Høybråten stiller seg positivt
til et eget ombud for puh. Han mener
spørsmålet må bringes frem for justisminister Storberget og til helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad. Han
har på bakgrunn av møtet med oss
personlig oversendt en saksfremstilling til Brustad for å gjøre kjent urovekkende eksempler på mangler ved
det kommunale omsorgstilbudet.
Arbeiderpartiet
Noe mer reservert var responsen fra
statssekretæren til Bjarne Haakon
Hansen. I dette møtet deltok Kåre
Willoch, og han la vekt på at ombud
er særs viktig som talerør for folk
som ikke kan klage selv, noe som er
meget spesielt for psykisk utviklingshemmede, og at det er et behov for et
ombud av riksdekkende karakter som
kan ta tak i det som praktiseres feil.
Statssekretæren kunne selvsagt ikke
love noe, men vil se nærmere på hva
som kan gjøres for å få rettet på det
som måtte være feil og mangler ved
dagens system.
Fremskrittspartiet
Harald Tom Nesvik, lederen i helseog omsorgskomitéen på Stortinget, ga
en rask tilslutning til forslaget. –”At
de svakeste i samfunnet ikke skal ha
en egen ombudsordning når det ﬁnnes
ombud for alt mulig annet, er ufor-

Odd Einar Dørum - i prinsippet i mot
ståelig”, sier han. Dette er en gruppe
mennesker som ikke får sin stemme
hørt på lik linje med andre i samfunnet. FrP ser for seg en ordning hvor
ombudet har sanksjonsmuligheter
overfor kommunene. – Omtrent 30 %
av klagene som fylkesmannen mottar
vedrørende tilbudet til denne gruppen
gis medhold, sier han.
Sosialistisk Venstreparti
I møtet med Olav Gunnar Ballo ble
det lagt vekt på behovet for et ombud og bruken av rammetilskuddet til
kommunene for denne gruppen. Kåre
Willoch presiserte at om det var
noe sted øremerkede midler var nød7

vendig, så var det i ansvaret for å ivareta de svakestes rettigheter og behov
i samfunnet. Ballo er selv lege og ga
svært positive tilbakemeldinger til
forslaget om et eget ombud. Han ville
selv presentere saken for Bjarne Haakon Hansen og øvrige regjeringsmedlemmer.
Statssekretærer og rådgivere
Medio mai hadde aksjonsgruppen
møte med 7 representanter fra 3 departementer. Det ble et interessant
møte med mange innfallsvinkler og
nyttige meningsutvekslinger. Vi håper budskapet om, og nødvendigheten av,et eget ombud for puh ble noe
bedre synliggjort for den politiske le-

delse i departementene og ser frem til
den videre utvikling i saken.
Nytt møte med Dørum
I dette møtet var gruppen vår utvidet
med ekteparet Aaserud. (Foreldrene
til Nils-Andreas – se nyhetsdokumentar i Dagbladet den 09.05.06).
Vi møtte en meget engasjert politiker
som satte fokus på denne saken i et
menneskerettighets-perspektiv. Dørum ville denne gang gjerne støtte oss
i vårt arbeide med å løfte denne saken
til et positivt vedtak i Stortinget.
Stortingspresidenten
Under Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i juni, ﬁkk vi anledning til

å snakke med Thorbjørn Jagland. I et
engasjert og reﬂektert debattinnlegg
på Kultursidene i Aftenposten den
22.juni gir han vårt arbeide sin fulle
støtte.
Det er aksjonsgruppens håp at vi kan
få tverrpolitisk enighet om det forslaget som nå ligger til behandling i
Stortinget. Det er virkelig på høy tid
at politikerne tar ansvar for denne
gruppen og oppfyller premissene fra
HVPU-reformen om at alle skulle få
det bedre. Det har Norge råd til, og
det fortjene de svakeste blant de svake så inderlig.

LA OSS FÅ OMBUD
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE!
V

i ser i Atenposten at Helene Holand, leder i
NFU, ikke ønsker ombud for psykisk utviklingshemmede.
LUPE (Landsforbundet for Utviklingshemmede
og Pårørende) er av en helt annen mening. Derfor
er vi glade for at Oslo og Akershus fylkeslag etter
resolusjon på årsmøtet i våres nå kjører denne saken
sammen med en rekke kjente støttespillere som Jagland, Willoch, Dørum, Zahl , Frp og mange ﬂere.

Andre embeter fungerer svært dårlig og svarer ikke
engang på henvendelser fra pårørende/hjelpeverger
eller følger med på at kommunene har fattet enkeltvedtak for den enkelte. Kommunene skal jo egentlig
ikke få midler til omsorgen for utviklingshemmede
hvis ikke enkeltvedtak er fattet på rett vis. Selv om
fylkesmennene ﬁkk reelle sanksjonsmuligheter, ville
praksisen fra fylkesmannsembete til fylkesmannsembete være så forskjellig at rettssikkerheten ikke
blir/er god nok. Et ombud skader ihvertfall ikke de
Utviklingen etter ansvarsreformen har vist at det utviklingshemmedes sak!
trengs et uavhengig overordnet organ som kan ivareta
utviklingshemmedes saker og ha sanksjonsmulighet- Vi i LUPE har alltid ment at et ombud ville være på
sin plass, og landsstyret støtter derfor fullt ut at det
er overfor offentlige organer.
Dette ombudet må ikke være under pasientombud- kan bli etablert et ombud! Rettssikkerheten er ikke
sordningen. Våre utviklingshemmede er som gruppe god nok for våre slik det er nå.
langt fra å betegne som pasienter.
Hør på de gode kreftene som nå er sammen om
forslaget om opprettelse av ombud!!
Fylkesmannsembetene fungerer svært forskjellig i
For LUPE
saker vedr. utviklingshemmede. Noen er årvåkne og
Ivar Tolstad
følger med på hva kommunene gjør for våre og at
Sekretær
lover og regler bli fulgt,- bl.a. ved klage på enkeltvedtak fattet i kommunene.
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Et ombud for de svakeste
Av stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap)

FORSLAG FRA FRP. Fremskrittspartiet har foreslått at det skal opprettes
et eget ombud for psykisk utviklingshemmede. Jeg tror det ville være klokt
om de andre partiene på Stortinget tar
seg tid til å studere forslaget nøye og
ikke går imot det bare fordi det kommer fra Fremskrittspartiet.
Forslag i Stortinget
Fremskrittspartiet har ofte gjort seg til
talsmann for utsatte grupper som kan
lide overlast eller ikke bli tatt tilstrekkelig på alvor av det offentlige. Når
leder av helse- og omsorgskomitéen på
Stortinget, Harald T. Nesvik - som arbeider meget seriøst med spørsmålene
komitéen har ansvaret for - har funnet
å gå inn for dette, er det grunn til ta
å det alvorlig. Regjeringen har sagt at
den vil lytte til opposisjonen selv om
den har ﬂertall til å gjøre som den vil.
Her har man en utmerket anledning til
å komme overens over blokkgrensene
til fordel for en gruppe som har vanskelig for å tale sin sak.
Svaret til nå har vært at de psykisk
utviklingshemmedes behov skal
dekkes av pasientombudsordningen.
Problemet er at denne gruppen ikke
er pasienter, men enkeltindivider i en
annen situasjon. De er forskjellige fra
de ﬂeste oss, men har likevel en rett til
å bli anerkjent som selvstendige mennesker uten å bli betraktet som pasienter. De har ulike bistandsbehov, men
spesielt vanskelig for å hevde sine rettigheter.

som om jo sterkere man står, desto
sterkere er rettighetene og desto bedre
er ordningene for å kunne klage. De
som skulle trenge sterk beskyttelse og
gode ombudsmannsordninger har ikke
dette.
På ulike måter kjenner jeg til forholdene for psykisk utviklingshemmede.
Min kunnskap stemmer ganske mye
overens med det som Landsforbundet
for utviklingshemmede og pårørende
har lagt frem. Foreningen hevder at av
de 5500 som ﬂyttet ut av de institusjonene som fantes før HVPU-reformen
kom, har 40 % det dårligere i dag.
Det største problemet er ensomhet.
Men det er også store mangler i omsorgen. Det er varierende kvalitet på
bemanningen, med mye vikarbruk.
Mange har praktisk talt ikke fritidstilbud, spesielt i helgene. Det er dårlig
og mangelfullt renhold. Slurv i stell av
klær. Husleien er så stor at alle må ha
støtte.
Umyndiggjøring i hverdagen
Jeg har i ulike sammenhenger opplevd
hvilke ressurser denne gruppen har.
Det er nok å nevne Dissimilis. Dette
står i grell kontrast til den umyndiggjøring de blir utsatt for i sin hverdag.

Jeg vokste opp med en familie som jobbet på Lier Sykehus - et av de største
psykiatriske sykehus i landet. Hva som
skjedde innen psykiatrien helt opp til
1970-tallet, har skremt meg. Det var
snakk om omfattende omsorgssvikt og
Trenger beskyttelse
til dels umenneskelig behandling av
Vårt velferdssamfunn har gått mer og noen av de mest vergeløse i vårt sammer i retning av å være et rettighets- funn.
samfunn. Det er bra. Men det synes

Dette har fortalt meg at vi alltid må
være på vakt. Selv det beste system
kan utvikle likegyldighet og overgrepskulturer hvis det ikke er noen som
passer på.
Derfor må vi ha vaktbikkjer. Heldigvis har vi frie medier. Men vi har også
utviklet ombudsmannsordninger som
kan tale den lille manns sak.
Hvorfor skal ikke den mest utsatte
gruppen av alle, psykisk utviklingshemmede, ha sin egen, som ut fra særlig kunnskaper om denne gruppen kan
arbeide aktivt for å ivareta psykisk
utviklingshemmedes rettssikkerhet og
særlige behov for omsorg og aktivisering?

Artikkelen ble først publisert
i Aftenposten 22.06.06
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POSITIV BRUKERDIALOG MED STATSBYGG
- ønsker brukermedvirkning på ﬂere nivåer
FFO Ukeseddel 34/2006.

D

enne uken hadde FFO et møte med Statsbygg for å
diskutere hvordan Statsbygg kan integrere brukermedvirkning i sine byggeprosjekter. FFO mener det er viktig at
brukerorganisasjonene deltar i drøftinger på sentralt nivå,
samtidig som det sikres brukermedvirkning lokalt i det enkelte prosjekt. Statsbygg var positivt innstilt til å ﬁnne gode
samarbeidsløsninger på begge nivåer.
Det ble på møtet diskutert ulike modeller for hvordan
brukermedvirkning kan forankres i Statsbyggs arbeid.
Blant forslagene var etablering av et sentralt forum for universell utforming og utarbeidelse av en veileder i brukermedvirkning lokalt. Statsbygg mente det ville være realistisk å følge opp saken i løpet av året, og FFO vil følge opp
samarbeidet med Statsbygg.
Statsbygg er en sentral aktør på byggsiden og er både byggherre og eiendomsforvalter for 1500 bygg samt statens
rådgiver i bygge- og eiendomssaker. Selskapet planlegger
og gjennomfører årlig ca 200 prosjekter, hvorav 10-20 blir
ferdigstilt hvert år. Av Statsbyggs mange prosjekter over
hele landet, er mange publikumsbygg som de ﬂeste av oss
forholder oss til, som kulturbygg, studiesteder og offentlige
kontorer.

Handlingsplan for universell utforming
I 2004 vedtok Statsbygg en egen handlingsplan for universell utforming og selskapet har som siktemål at både nye
og gamle bygg de har ansvar for skal være utformet i tråd
med prinsippene om universell utforming. Det stilles blant
annet krav til universell utforming i byggeprogram, prosjekteringsanvisninger og ytelsesbeskrivelser. For eksisterende bygg er det gjennomført egne kartlegginger av status i
forhold til både dagens krav til teknisk forskrift og i forhold
til universell utforming.
Brukermedvirkning kan sikre kvalitet
Et bygge- eller utbedringsprosjekt omfatter mange aktører
og komplekse prosesser. Til tross for overordnede krav er
man ikke alltid sikret et godt sluttresultat. Ingen er fornøyd
med at nye bygg har mangler på tilgjengelighetssiden. Her
mener FFO at brukermedvirkning kan være et verktøy som
kan bidra til å sikre kvalitet hele veien. Det er imidlertid
avgjørende at brukermedvirkning skjer på riktig tidspunkt
- i forkant av planlegging og beslutninger. Det er dessverre
alt for vanlig i dag at vi blir oppmerksomme på manglende
tilgjengelighet i ettertid.
Møtet ble avholdt på oppfordring fra Hørselshemmedes
Landsforbund (HLF), og HLF deltok også i tillegg til FFO
på møtet. Vil du lese mer om Statsbyggs program for universell utforming,
se www.statsbygg.no under valget Eiendom.

SÆRFRADRAG FOR SFO-UTGIFTER!
- Mange foreldre kjenner ikke til muligheten
FFO ukeseddel 31/2006

I

kke sjelden får FFO henvendelser om man kan få
dekket utgifter som man har på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, eller utgifter man har på
grunn av barns funksjonshemning eller kronisk sykdom.
Et eksempel på dette er utgifter man har for barn som er i
skolefritidsordning fra 5.-7. klassetrinn.

Man kan kreve særfradrag på skatten for utgifter til SFO
på 5.-7. klassetrinnet. Disse utgiftene faller inn under skattelovens § 6-83 om usedvanlig store utgifter ved sykdom.
At tilsynskostnader på grunn av barns sykdom faller inn
under denne bestemmelsen fremgår av loven og er også
omtalt i lignings-ABC.

Etter opplæringslovens § 13-7 skal kommunene ha et tilbud om SFO for barn med særskilte behov også på 5.-7.
årstrinn. SFO-betaling på 5.-7. trinn er således utgifter
foreldre til barn med særskilte behov har, som andre foreldre ikke har.

FFOs Rettighetssenter har for sikkerhets skyld sjekket
dette med Skattedirektoratet, som bekrefter at dette stemmer.
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Utfordringer rundt
støttekontaktordningen
Av Kulturkonsulent Ola Narten Svendsen i Gjøvik kommune

Ola Narten Svendsen reiser noen spørsmål rundt organisering og bruk av støttekontakt.
I hans kommune har man valgt en utradisjonell løsning.

I

vår kommune lå ansvaret for å skaffe støttekontakter spredd ut på seks ulike omsorgsdistrikter med
like mange saksbehandlere. Det ble uttrykt ønske fra
omsorgssektoren om at virksomhetsområde Kultur og
fritid v/kulturkonsulenten som fra før har ansvar for
tilrettelagte kultur- og fritidstilbud, kunne ta over hele
ordningen, også budsjettansvaret. Dette fordi ordningen ble uoversiktlig og ingen hadde i grunn tid nok til
å jobbe ordentlig med saksbehandlingen.
Skulle dette ønsket imøtekommes krevde det imidlertid at det fulgte stillingsressurser med - noe som
raskt ble en realitet, og en ansatt startet opp på kulturkontoret i halv stilling. Med ansvar for over 90 utviklingshemmede og like mange psykiatrisøknader i
kommunen, sier det seg selv at det blir veldig lite i
forhold til arbeidsmengden. Her ser det heldigvis ut
som det kan bli en økning. Det er fortsatt store utfordringer med å skaffe nok støttekontakter.

På vei mot mer ﬂeksible ordninger?
Det må også stilles kritiske spørsmål om en bruker har
behov for støttekontakt der det er en-til-en-bemanning.
Kanskje en gruppekontakt hadde passet bedre der ﬂere
funksjonshemmede møtes sammen på et fritidstilbud
med en fritidskontakt?

Utfordringene står kontinuerlig i kø, men de er til
for å løses!
Kanskje den største utfordringen handler om personog pengeressurser. I alt for mange tilfeller der en støttekontakt engasjeres, slutter som sagt vedkommende
brått og uventet, og mottakeren står igjen uten, men
med innvilget vedtak. Det er her det burde ﬁnnes
gode kjøreregler slik at personen likevel får glede
av midlene, enten ved at ubrukte midler havner i en
“bank”, der samme person kan søke om å benytte
midlene til ønsket kultur- og fritidstilbud - det være
seg festivaler, idrettsarrangement, hyttetur, ferietur
Etter nå å ha hatt eneansvaret for ordningen siden etc., eller til og med at pengene blir brukt på samme
2001, ser vi nå at den største fordelen med å overﬂy- personer senere eller en gruppe med samme ønske.
tte ordningen fra omsorgs- til kultursektoren, har vært Dermed blir ikke brukeren avhengig av en og samme
at støttekontakter og brukere av støttekontaktordnin- støttekontaktperson.
Andre igjen har behov for en mer ad-hoc-ordning
gen, har fått ett kontor å forholde seg til. En annen stor
fordel er at støttekontaktarbeidet handler om fritiden med ønske om at en fritidskontakt står parat til å være
til folk, og det er jo et ansvarsområde som er lagt til med i svømmehallen, på kino eller på teaterforestilling.
Ved å bruke støttekontaktbudsjettet på denne måten,
virksomhetsområde Kultur og fritid fra før.
burde vel dette kunne la seg ordne? Eller er det ulovlig
bruk av midlene? Vi vet at andre kommuner sliter med
Rekruttere støttekontakter
Selv om lønnen til støttekontaktene har kommet inn akkurat de samme dilemmaer. Burde ikke dette kunne
i tariffsystemet og timelønnen dermed øker der etter, bidra til å bedre ﬂyten av kultur- og fritidstilbud og øke
er det enda en stor utfordring å rekruttere støttekon- deltakelsen blant de funksjonshemmede?
takter. Kravet om at støttekontakter må være fylt 18 år
er innskjerpet og bindingstid på arbeid minimum i et Dilemmaer, ikke problemer
år om gangen er nytt, men det gjør kanskje ikke saken Vi vet også at når mennesker skal hjelpe mennesker
handler det ofte mindre om å løse problemer, og mer
lettere hva rekruttering angår?
Hovedutfordringen er å skaffe til gruppen 60+ in- om det å ﬁnne verdige balanser mellom ulike hensyn
nen psykiatri, men også til utviklingshemmede som og interesser. Derfor gir denne saken også et bredt spekter av mulige innfallsvinkler - både faglige, etiske,
stadig opplever at støttekontakten slutter.
menneskelige og juridiske.
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Publikasjoner fra FoA/UaU om aldring
blant personer med utviklingshemning
Steinsland, T. (2005): Utfordringar.
Når personar med utviklingshemning blir eldre.
Hegdal,U. (2005): Betydning av arbeid og arbeidsmiljø.
En studie av et arbeidssenter for mennesker med
utviklingshemning.
Thorsen, K. i samarbeid med Olstad, I. (2005):
Livshistorier, livsløp og aldring. Samtaler med
mennesker med utviklingshemning
Sjørengen, M., Bugge, E. D., Mørup Ormhaug, C.,
Engedal, K., Solberg, K-O., Thorsen, K. (2005):
Å bli eldre med utviklingshemning. Livssituasjon,
funksjonsevne og hjelpebehov.

Bugge, E.D., Thorsen, K. (2004): Utviklingshemning og
aldring.
Utfordringer når vertskommunebeboerne blir eldre.
Levekår og livssituasjon.
Sjørengen, M. (2003): Gruppesamtaler om etiske
hverdagsdilemmaer.
Bevisstgjøring om holdninger i arbeid med mennesker
med utviklingshemninger.
Publikasjonenen kan bestilles hos Forlaget Aldring og
helse, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Postboks 2136, 3103 Tønsberg
Eller: e-post: post@nordemens.no

Utviklingshemmede har rett til gratis tannpleie
Er du/dere klar over at utviklingshemmede har rett til gratis tannpleie, også ut over fylte 18 år, i den offentlige tannhelsetjenesten?
Hjemmelen for dette ﬁnnes i lov om tannhelsetjenesten,
der er utviklingshemmede deﬁnert som gruppe B med rett
til gratis tannpleie.

Dersom du er utviklingshemmet og over 18 år, og ikke er
registrert i den offentlige tannhelsetjenesten, så ta kontakt
med helsetjenesten i din kommune.
Dersom du trenger opplysninger eller hjelp så ta kontakt
med ditt fylkeslag av LUPE eller LUPE sentralt.
TH

Hjelp, vi trenger din hjelp!
LUPE Midt-Troms har fått i oppgave å utforme et forslag til en ny informasjonsfolder for LUPE sentralt. Her
trenger vi din hjelp. Vi ønsker tilbakemeldinger på hva
du mener skal stå i en slik folder. Hva mener du er viktig.
Hva skal til for å lokke nye medlemmer?
Vi er også interesserte i bilder, både digitale og papirbilder, på unge og gamle utviklingshemmede i daglige
aktiviteter som vi kan bruke i en slik folder for å gjøre
innholdet mer interessant. Det er viktig å få bilder også
fra andre deler av landet representert i folderen. Det

kan være bilder fra sosiale aktiviteter, jobb, fritid, sport
m.m..
Det er viktig at vi får tilbakemelding fra LUPE´s medlemmer slik at vi ikke sitter og lager en brosjyre ingen
er interessert i å lese. Brosjyren skal jo være for å lokke
ﬂere medlemmer til LUPE. - Vi trenger DIN hjelp.
Har du noen innspill og/eller bilder. Send det til: Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand eller send det på
mail til: magnusw@bluezone.no

HÅP
Dette hyggelige og oppmuntrende brevet var sendt fra
ett av våre nye medlemmer til redaksjonen:
Som søster til en ung utviklingshemmet mann som ble
tvangsﬂyttet fra bolig til aldershjem, meldte jeg meg
inn i Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende, LUPE.
Før jeg ble medlem av LUPE, følte jeg meg liten og
alene i møtet med byråkratiet.
Jeg tilhører Oslo og Akershus LUPE. Den dagen
jeg ﬁkk kontakt med styret der, ﬁkk jeg nytt håp for
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å få til et verdig liv for min bror. Jeg ﬁkk høre at jeg
skulle få hjelp, og at jeg skulle slippe å kjempe alene.
Det var veldig, veldig godt å bli møtt med de ordene. Jeg ﬁkk nytt håp og ny styrke.
LUPE har betalt utgifter til advokathjelp. I tillegg
har leder av Landsstyret i LUPE, Ole kr. Berntsen, bidratt med hjelp, støtte og oppmuntring.
Tusen hjertelig takk!
Marianne Thoresen Fjeld
søster

Oslo og Akershus fylkeslag på tur!

Ut på tur, aldri sur! Dette passer godt når medlemmer fra
LUPE i Oslo og Akershus er på farten. Vi var 43 personer
som den 23. mai dro til Halden-vassdraget. I nydelig vær
startet vi fra Ragna Ringdal Dagsenter med sporveisbuss
og med Tom som sjåfør. Han kjørte oss støtt og sikkert
til Halden, hvor vi gikk om bord i ”Turisten”. En fantastisk tur opp Brekke sluser, den største på 26,7 meter. Vi
satt oppe på soldekket, hvor vi også ﬁkk servert middag.

Turen tok ca 4 timer. Vi gikk av båten i Strømsfoss hvor
Tom sto og ventet med bussen. Så gikk turen til Degernes
hvor vi hadde en stopp med servering av kaffe og kjeks
fra bussen, i regi av Tom. Så gikk turen hjemover via Rakkestad og Askim. Vi var i Oslo kl 1730. En kjempeﬁn tur,
som vanlig er når Oddny har planlagt og er reiseleder. Hun
passer på alt og alle! Takk for en ﬁn tur, vi gleder oss alt
til den neste.
Gretha

Tur til Haraldvangen 9. september 2006

Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE ﬁkk etter søknad
innvilget kr 20000 fra Akershusfondet, som skulle brukes
til en tur for fylkeslagets medlemmer. 48 deltakere ble det
denne gangen, som ble fordelt i to busser fra Oslo sporveier. Den ene var en handicap-buss som tok rullestoler. Turen gikk til Haraldvangen i Hurdal lørdag 9. september.
Vi ﬁkk en ﬂott tur i nydelig vær. Ved 11-tiden kom
vi frem til nysmurte rundstykker og deilig kaffe eller te.
Deretter ﬁkk vi en ﬁn båttur på 1 time på Hurdalssjøen,

en ﬁn opplevelse. Etterpå ble det middag, kjøttkaker med
poteter og ertestuing, kake og kaffe til dessert, alt smakte
nydelig.
Vi sang fødselsdagssang for Frank Roaas som ble 38 år
denne dagen, en liten oppmerksomhet ble det også.
Turen tilbake til Oslo gikk like ﬁnt som turen oppover,
på nytt en ﬁn tur, tusen takk til Oddny for ﬂott opplegg.
GA
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LUPE ønsker gratis SFO
for utviklingshemmede
elever etter 4.klasse
Av Magnus Westberg Sentralstyremedlem i LUPE

S

entralstyret i LUPE har vedtatt å jobbe for de familier som har utviklingshemmede barn i SFO
etter 4. klasse. SFO er en god ordning for barn på
småtrinnet i 1. – 4. klasse. Det er en valgfri ordning
der foreldrene selv avgjør om de vil ha sine barn på
SFO. De ﬂeste funksjonsfriske elevene bruker SFO i
første og andre klasse, noen også i tredje klasse. Men
i fjerde klasse er det nokså sjeldent at en funksjonsfrisk elev benytter tilbudet.
Denne valgfriheten har ikke foreldre med utviklingshemmede barn. De må belage seg på å benytte SFO
fullt ut i alle disse første årene. I tillegg må de også
ha et SFO-tilbud i de resterende årene. Med andre
ord i ytterligere 6 år fra 5. – 10. klasse.
LUPE mener at det er urettferdig at disse foreldrene
skal betale for denne ordningen etter fjerde klasse.
Man kan forsvare ordningen med forelderbetaling til
og med fjerde klasse fordi det er et likt tilbud til alle
barnefamilier. Men fra femte klasse og oppover er
det en særordning kun for de barna som har et så stort
omsorgsbehov at de ikke kan ivareta seg selv slik en
normalt fungerende elev på mellom- og ungdomstrinnet gjør. LUPE mener at denne problemstillingen
rammer alt for mange barnefamilier, for ikke å bli
belyst i det offentlige rom.
Alle foreldre i Norge har plikt til å sende barnet sitt
til undervisning i grunnskolen. Da mener LUPE at
det er urettferdig at en relativt stor gruppe barnefamilier skal være tvungen til å betale mellom 15.000
14

- 30.000 kr/år i SFO-avgifter også etter fjerde klasse.
Som eksempel kan jeg nevne situasjonen i min egen
kommune, Lenvik. En 100 % plass i SFO koster der
1.750 kr per måned. Det er 11 betalingsmåneder =
19.250 kr/år.
For en barnefamilie i Lenvik kommune med et utviklingshemmet barn, gir det da en ekstra økonomisk
belastning på 115.500 kr for de seks ekstra årene fra
5. – 10. klasse. Da må vi også huske på at Lenvik allikevel har en relativt billig SFO i forhold til mange
andre kommuner.
Er det riktig at denne gruppen av barnefamilier med
utviklingshemmede barn skal være nødt til å betale
100 – 180.000 kr ekstra (totalt for seks år) for en ordning som de er tvungen til å benytte fordi deres barn
har et så stort omsorgsbehov at barnet ikke kan ivareta sine behov selv etter hvert som de blir eldre?
Det spørsmålet har LUPE sendt til alle riksdekkende
aviser, men det er kun Vårt Land som har tatt inn
innlegget, dessverre. Vi har også sent det til alle partigruppene på stortinget. Her har vi fått respons fra
KrF som sier at de skal ta opp saken i sin gruppe nå
i høst.
Men som dere ser, så er det ikke lett å komme
fram med synspunktene men vi jobber videre med
saken. Vi må ikke gi opp. Det er også ting du som
enkeltmedlem kan gjøre. Du kan søke om fritak i
din kommune. Bruk argumentene i dette innlegget.
Vi oppfordrer også fylkeslagene i LUPE om å ta opp
problemstillingen på lokalpolitisk nivå.

ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn:

Adresse

Landsstyret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1. vararepr.:
2. vararepr.:

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

Telefon/mobil:

E-post:

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
thorkhenriksen@hotmail.com
ivtol@online.no

Fylkesledere:
Oslo og Akershus: Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski 64 87 39 69
Hedmark og
62 52 47 47/913 38 469
Oppland:
Reidun Gulbraar, Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar
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 98/995 39 430
Sogn og
Fjordane:
Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje
57 85 66 15/986 49 364
Møre og
Romsdal:
Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim
70 02 40 24/975 74 971
Troms:
Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes
77 84 56 21/905 60 531
Midt-Troms:
Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand
77 84 44 52/928 17 866
Fylkeskontakter:
Oslo og Akershus: Odd Myrland, Torvmyrveien 23, 1476 Rasta
Vestfold:
Irene Hansen, N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg
N. Trøndelag
John Håve Grindal, Elveveien 14, 7520 Hegra
S. Trøndelag
Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

67 90 41 99
33 31 46 63
74 82 84 35
73 80 91 93/934 68 291

turina6@start.no
magnusw@bluezone.no
ernad@online.no
evaew@online.no

jossoer@frisurf.no
lupesogf@online.no
a-aaro@c2i.net
olkrbe@online.no
magnusw@bluezone.no
odd.myrland@c2i.net
gulbraa@online.no

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
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S lgården 2007
Unn deg og dine ferie i solfylte Spania!
Svøm, dans og kos deg – opplev solen og varmen på Solgården og
slipp gleden og latteren løs!
Vi tilbyr hyggelig samvær, turer og tilpassede aktiviteter i trygge og
trivelige omgivelser.
I sommerhalvåret arrangerer vi egne turer for personer
med utviklingshemming, men alle er velkommen
til oss uansett årstid.
Vi har norsk lege, sykepleiere og fysioterapeuter.
Solgården er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Vi har egne biler for transport av rullestoler.

Kontakt oss gjerne for
ytterligere informasjon
om turene i 2007

Solgården ferie- og helsesenter
Fridtjof Nansensplass 9, 0160 Oslo
Telefon: 22 42 78 60
E-post: kontor@solgarden.no

SOLGÅRDEN BA – FERIE- OG HELSESENTER PÅ COSTA BLANCA

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 2006 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

