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Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse- og sosialfag og er eit
naturlig val for dei som har lyst å arbeide med menneske. Utdanninga gir
deg kompetanse til å arbeide innanfor miljøarbeid, habilitering og
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Ta kontakt med Høgskolen i Bergen
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Fingrene til Marianne Olsen jobber raskt på strikkemaskinen. Bildet er tatt
av Terje Helestad under et besøk som han og journalist Sigurd Aarvig gjorde
ved Balder Tekstil AS i Oslo. Les mer på sidene 10 til 13.
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Hvor mange er vi ikke som har fått vite av kommunens saksbehandler at det
ikke er noen ide å søke på diverse tjenester fordi vi allikevel kommer til å
få avslag på søknaden vår. Hvor mange er vi da ikke som har godtatt dette
muntlige avslaget. Ja, hvordan er det – hvilke rettigheter har jeg som bruker?
Vedtak om ytelser og tjenester til enkeltpersoner, kalles enkeltvedtak. Forvaltningsloven inneholder en rekke bestemmelser om hvordan saksbehandlingen
skal være i saker mellom enkeltpersoner og offentlige myndigheter. Offentlige instanser har, innenfor eget fagområde, plikt til å informere den som ber
om det, om rettigheter og om hvordan man skal gå fram for å søke. Henvender du deg til feil kontor, skal du bli hjulpet videre til riktig instans. Om du
ønsker det, skal du få hjelp til å fylle ut søknaden. Du skal også få opplyst
hvor lang saksbehandlingstiden er. Kontoret som behandler saken, skal sørge
for at den har så utfyllende opplysninger som mulig.
Når man søker så må man beskrive situasjon så nøye at saksbehandleren har
mulighet til å forstå behovene og hvordan hverdagen ser ut for dere. Du må
skaffe den dokumentasjonen som saksbehandleren ber om. Det vedtaket som
du mottar skal være skriftlig. Vedtaket skal være begrunnet, og det skal opplyses om hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn. Det skal også inneholde en henvisning til hvilken lov og hvilke paragrafer saken har vært vurdert
i forhold til. I tillegg skal det gå fram at du har rett til å klage på avgjørelsen,
hvor lang klagefristen er og hvordan du går frem for å klage. Hvis du ønsker
det, skal kontoret som har gitt avslaget hjelpe til med å skrive klagen.
Fylkesmannen er klageinstans på vedtak etter sosialtjenesteloven. Klagen skal
rettes til kommunen som har fattet vedtaket. Her har nå kommunen en mulighet for å vurdere klagen og kanskje omgjøre sitt vedtak i trå med klagen.
Opprettholder kommune sitt vedtak så videresendes klagen til fylkesmannen
for vurdering. Når det gjelder innholdet i vedtaket, det vil si vurderingen av
hvilket tilbud brukeren har behov for, kan fylkesmannen kun overprøve om
vedtaket er ”åpenbart urimelig”. Her er det viktig at du da har en godt begrunnet klage der det urimelige i kommunens vedtak framgår klart. Fylkesmannen
skal også se til at forvaltningslovens saksbehandlingsregler er fulgt, for eksempel om behovet for tjenester er tilstrekkelig utredet, om brukeren er blitt
hørt og om vedtaket er tilstrekkelig begrunnet. Saksbehandlingsfeil kan gjøre
kommunens vedtak ugyldig, slik at kommunen må behandle saken på nytt.
Det absolutt viktigste … du må ikke godta muntlige avslag! Du må levere en
skriftlig søknad! Hvis ikke så har du heller ikke noen klagerettigheter.

Magnus Westberg
styremedlem i LUPE
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En glede for

sansene
Foto: Ragna Rindal Dagsenter

Vi har tidligere fortalet om sansehagen
ved Ragna Rindal dagsenter i Oslo. Den
gangen var den under bygging. Nå kan
vi glede oss over vakre farger fra hagen
og noen bilder av det funksjonelle interiøret.

FØRJULSFEST
HOS MUSIKALIS PÅ HAMAR
Turid Jahren

H

ver torsdag er det øvelse
i Musikalis 1 og 2 på Hamar. Musikalis 1 ble startet
i 1990.Et par år senere kom
gruppe 2. Dette er en glad
gjeng ungdommer som kommer sammen og spiller og
synger under ledelse av Bjørn
Kløvning. På hver øvelse er
han godt assistert av sine to
eldste sønner Torkil og Sigurd. To kjekke ungdommer
med stort engasjement.
Det har vært tradisjon i alle
år å invitere pårørende eller
ansatte i boligene til førjulsfest siste uka før jul. Så også
i år.Det ble musikk-og sangfremførelse av begge gruppene sammen. De gamle gode
julesangene til Prøysen var
som vanlig med. Bjørn Kløvning hadde med seg alle sine 4
barn (Torkil,Sigurd,Erlend og
Ingrid)
Stor glede og moro avsluttet
med deilig mat:,juletallerken
og julebrus, etterfulgt av kaffe
og kake. Alle gledet seg til jul
og stemningen var på topp.
Bjørn ble også denne gangen
overrakt velfortjente blomster
fra en i Musikalisgruppen.
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Debatt

Hvorfor er du så sint Cecilie Willoch?

I

radioprogrammet ”Ærlig talt” på Kanal 24 søndag den
3. desember i 2006 ble barne- og likestillingsminister
Karita Bekkemellem bedt om å forestille seg en situasjon
der en kvinne på 42 år og med to små barn var gravid
med et barn som ville bli født med Downs syndrom.
Statsråden ble spurt om hva hun ville ha gjort i en slik
situasjon med hensyn til å ta abort. Spørsmålet ble stilt
av Vebjørn Selbekk, redaktøren i den kristne avisen
Magazinet.
I følge utskrift fra programmet svarte Karita Bekkemellem slik:
Dette er kanskje det verste dilemmaet man kan
komme i. Vi som har fått barn vet at nettopp det er
den største gaven man kan få, og at det å velge bort et
barn er noe som ligger veldig tungt inne. Samtidig vet
vi at å få et barn i godt voksen alder kan være veldig
vanskelig. Og belastningen med å få et barn som er
alvorlig sykt, er det mange som ikke vil takle på en
like god måte. Det handler ikke om at funksjonshemmede barn ikke er like mye verd. Det kan være det
riktige å si at jeg ville født det barnet, men jeg ønsker
å være ærlig, og i min situasjon i dag ville jeg valgt å
ta abort.
Dette er etter min mening et helt greit svar. Politikere har
jo øvelse i ta slike ting på sparket. Ofte skygger de unna
og svarer noe helt annet enn det intervjueren spør om.
Eller de kan si at dette er en hypotetisk situasjon som er
uhyre vanskelig å svare på. Karita Bekkemellem valgte
altså en annen løsning.
Svaret utløser det største sinne hos Cecilie Willoch
som selv har en sønn med Downs syndrom. Hun sier til
Dagsavisen (06.12.06) at Bekkemellem snakker som en
taxisjåfør eller kaffekjerring og at det ikke nytter å blafre
med øyevippene og si at hun vil svare ærlig.
Slik kan bare en person som er i emosjonelt opprør svare.
Willoch kaster stein først og fremst på alle sine medsøstere som har valgt å ta abort, men også på enkelte andre.
Som begrunnelse for sitt sinne sier Willoch at vi er like
stolte av våre barn som andre. Hun mener også at uttalelsen til Bekkemellem er sårende for mange som har barn
med funksjonshemming og for personer som har funksjonshemming selv.
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Jeg ser det ikke slik. Jeg har selv en datter med Downs
syndrom som i dag er 40 år. Selvsagt er vi glade i våre
barn helt på linje med andre foreldre, stolte også for den
saks skyld. Det er vanskelig å begripe at disse gode følelsene blir forringet ved en uttalelse fra en ærlig politiker.
Dette er og blir en underlig situasjon. Kvinnens rett til
selv å bestemme om hun vil ta abort eller ikke er lovfestet. Ingen andre enn kvinnen selv kan ta denne avgjørelsen. De aller ﬂeste respekterer selvbestemt abort. Skal
ikke det også gjelde de kvinnene som har fått fastsatt at
fosteret har en kromosomfeil? Ønsker virkelig Cecilie
Willoch og hennes medspillere å presse kvinner til å føde
mot egne ønsker?
Nå er det mange av dette bladets lesere som er foreldre
til funksjonshemmede eller er pårørende på annen måte.
Les Karita Bekkemellems svar som hun ga i radio en
gang til og kjenn etter. Ble dere sinte?
Tore Gulbraar

MIDLER TIL FRITIDSOG TRIVSELSTILTAK
Landsstyret sender i disse dager ut brev om
midler til fritids- og trivselstiltak i regi av
fylkeslag og lokallag. Vi får sannsynligvis
ca. 70.000 kroner til utdeling i alt.
Har du forslag til arrangementer m.v., bør
du snarest henvende deg til ditt fylkes- eller
lokallag. Søknadsfristen er: Landsstyret i
hende 10. april.
it

Storslått åpning av
kompetansemiljøet NAKU
Av Tore Gulbraar

NAKU er et nytt begrep og en ny forkortelse å forholde seg til for oss som er pårørende til mennesker med utviklingshemming. Sosial- og helsedirektoratet er sterkt inne i denne nyetableringen. LUPE er en av de organisasjonene som man forventer kan bidra med sine erfaringer og
ressurser.

Direktoratet var representert med (fra venstre) direktør Bjørn Gulvåg og seniorrådgiverne Inger Huseby og Birgit Friele. De to rådgiverne vil være Direktoratets forlengede arm til NAKU og møte som observatører til faggruppemøtene.
NAKUs utadrettede arbeid startet med en åpningskonferanse på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling helseog sosialfag, den 2. februar i år. Dette var et naturlig
valg fordi denne avdelingen utdanner bl.a. sosionomer
og sjuke- og vernepleiere. En av skolens lærere, Karl
Elling Ellingsen, er daglig leder for kompetansemiljøet.
I tillegg er det tilsatt tre rådgivere i prosjektet, to av
dem i deltidsstillinger. I forhold til det enorme arbeidsområde som foreligger og ikke minst de store forvent-

ningene som deltagerne ved åpningskonferansen ga
uttrykk for, kan det se ut som bemanningen er altfor
lav.
Forkortelsen NAKU sto i utgangspunktet for ”Nasjonalt
kompetansemiljø for utviklingshemmede”. På konferansen ble det opplyst at den rådgivende faggruppen hadde
anbefalt at man byttet ut preposisjonen for med om. I en
pressemelding som ble sendt ut etter konferansen heter det
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på hjemmebane når Ragnhild Ørbeck Hjukse fra Garv fortalte om
sin sønn. Det er uhyre slitsom å ha
et barn eller en ungdom med utviklingshemming. Du må være sterk,
ikke bare i familiesituasjonen, men
også overfor det kommunale apparatet Slik sett er de foreldre vi møtte
på konferansen blant de mest ressurssterke. Hvor er den vanlige mor
og far og hvordan kan NAKU ﬁnne
fram til dem?
Forventninger og utfordringer til
kompetansemiljøet er enorme. Det
ﬁkk vi et klart inntrykk av i foredraget til resultatenhetsleder Gunn
Urheim fra Bergen kommune. Hun
kunne fortelle at Bergen har ca.
1200 personer med utviklingshemming og at det er knyttet om lag
1000 årsverk til tjenesten. Hun sa
bl.a. at NAKU bør være et tydelig
Tom Mailund knytter verdifulle kontakter. Her med Siv Lereggen. Lengst til
venstre stipendiat Anna Kittelsaa, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, og faglig offensivt miljø som bidrar
til økt aksept, toleranse og mer nyNTNU.
anserte integreringsmuligheter for
imidlertid ”Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshem- alle med utviklingshemming. Vi ante at representanten fra
mede”. For egen del vil vi få hevde at begrepet utviklings- Bergen nok mente at et slikt kompetansesenter helst burde
vært knyttet til et større og bredere fagmiljø med mulighehemmede virker noe gammelmodig. Det mest vanlige nå
ter for forskning og utprøving av nye modeller.
er å snakke om personer eller menneske med utviklingshemming. Navnspørsmål er viktig. Vi bør få en avklaring
Under alle omstendigheter er vi i LUPE klare for et
om ikke for lenge.
fruktbart samarbeid med NAKU. Allerede den 24.
april i år vil Statens råd for funksjonshemmede i
Konferansen hadde i overkant av 150 deltagere. Av disse
samarbeid med ﬂere av departementene arrangere en
var seks stykker medlemmer av LUPE. Sentralt sto Tom
høringskonferanse om status og utfordringer når det
Mailund fra Hamar som er vararepresentant til faggrupgjelder tilbud til menneske med utviklingshemming.
pen. Vi var ﬁre som møtte fra Sør-Trøndelag fylkeslag av
LUPE. Astrid Aarø Engen møtte som fylkesleder fra Møre Her bør vi være med.
og Romsdal.
På denne dagkonferansen som varte fra kl. 10 til 15 hadde
man ni forskjellige innslag. Det hele var meget interessant,
pakket inn i en effektiv ramme. Foredrag, presentasjoner
og kunstnerisk utfoldelse fulgte i rask rekkefølge.
Flere personer med utviklingshemming opptrådte både
kunstnerisk og faglig og ga et meget sympatisk inntrykk.
Spennet er stort når det gjelder utviklingshemming. Flere
av oss som var til stede har mest kjennskap til voksne
uten verbalt språk. Det gir en underlig følelse å møte folk
med utviklingshemming som har så mye å gi. Vi var mer

Tom Mailund fra Hedmark og Oppland fylkeslag av LUPE
er vararepresentant til tverrfaglig rådgivende faggruppe i
NAKU.
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Hvor står
Sosial- helsedirektoratet
i forhold til NAKU?

D

irektoratet var representert med ass. direktør Bjørn
Guldvog ved åpningskonferansen til NAKU. Han
fremførte en bredt anlagt åpningsforedrag hvor det fremgikk at det var direktoratet som sto bak opprettelsen av
NAKU og at midlene til opprettelse og drift kom fra dem.
Han understrekte meget sterkt at det var tjenesteyterne
på kommunenivå som skal være hovedmålgruppen for
NAKU. Kompetanseutvikling og formidling skal være
knyttet til alle personer med utviklingshemming i et livsløpsperspektiv.
Mye har skjedd etter avviklingen av HVPU for 15 år siden,
sa Guldvog, men mye står også igjen. Han nevnte spesielt
problemer knyttet til selvbestemmelse, manglende arbeidsmuligheter, manglende tilbud i ferier og på fritid og ikke
minst generelle helseproblemer blant mange menneske med
utviklingshemming. Personer med utviklingshemming har
økt forekomst av somatiske og psykiske lidelser i forhold
til befolkningen for øvrig. Her snakker vi om lidelser som
gjelder både bevegelse, hørsel, syn, epilepsi, luftveisinfeksjoner, allergi, fordøyelsesbesvær og søvnvansker.
Aldring er en ny utfordring. Kommunene har siden 1995
rapportert at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på en
rekke områder som er sentrale i arbeidet for eldre med utviklingshemming. Direktoratet vil sette i gang en rekke tiltak
for å få utdannet personell med videreutdanning i arbeidet
for denne raskt økende gruppen.
”Individuell plan” må tas mer aktivt i bruk, sa Guldvog.
Det blir en prioritert oppgave for NAKU å bistå kommunene i å utarbeide gode individuelle planer som er tilpasset
den enkeltes behov. Og ikke minst, bruke dem som et arbeidsredskap. Det er i det hele store variasjoner i det kommunale tjenestetilbudet til personer med psykisk utviklingshemming. Kompetansen til tjenesteyterne er også høyst
variabel og til dels mangelfullt.
Dette ligner til forveksling hva vi i LUPE nå har sagt i
årevis. Mangler og utilstrekkelighet i hele tjenesteapparatet har vi påpekt ved våre mange likemannskonferanser. Likeledes har vi presset på overfor departement og
direktorat med en rekke uttalelser og resolusjoner.
Vi noterer med tilfredshet at fagmiljøets fremste representant nå innser at svært mye er ugjort i arbeidet for våre medmennesker med utviklingshemming. Men en ting er å si en
helt annen ting er å gjøre. Det blir svært spennende å følge
arbeidet til NAKU i årene framover. Det er sannelig lagt en
tung bør på deres unge skuldre.

På mine vilkår
Txt

Sigvart dagsplan
er en elektronisk døgntavle som
gir deg god oversikt over dagen.
Handi
er en håndholdt kalender som
du kan ta med deg. Den holder
orden på avtaler døgnet rundt.
EpiKlon
er en epilepsialarm som
registrerer anfall ved beveglese
i seng og stol.
Kari StyringsBoks
gjør det enklere å slå av og på
en batteridrevet gjenstand, et
lys, en kjøkkenmaskin eller
IR-styrte enheter.
Markedets enkleste
fjernkontroll
Enkel innstilling, store lettleste
knapper og tydelige
kanaletiketter.
HuskeKlokka
er en talende klokke som hjelper
deg å huske.

Spør etter våre
temabrosjyrer:
- Som tiden går
- På mine vilkår
- Liten, jeg?

Falck Vital AS
post@falckvital.no
www.falckvital.no
Melkeveien 9
4950 Risør
T: 37 14 94 50
F: 37 14 94 70

Tore Gulbraar
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Balder Tekstil er en sikker arbeidsplass

Trygge jobber gir v
Av Sigurd Aarvig. Foto Terje Heiestad
Denne reportasjen har avisa Oslonå vært så vennlig å la oss
benytte i Under Lupen. Den sto i Oslonå nr 1-2007.

Det er ikke mange profesjonelle produsenter av votter og ﬁlleryer igjen i Norge, men på Frogner
ﬁnner du en av dem. I Balder Tekstil AS lager 22 ansatte både klær, gardiner og andre tekstilvarer. En stor del er bestilte varer som leveres rett til private hjem, hytter og bedrifter.

B

alder Tekstil sprang ut fra Holmenkollen dagsenter for
20 år siden og har siden gjennomgått en del endringer. HVPU (Helsevern for Psykisk Utviklingshemmede)
bevilget ekstra midler ved oppstart. Da HVPU-reformen
kom, søkte Balder Tekstil om å bli godkjent som arbeidsmarkedstiltak. I dag er Balder Tekstil AS et kommunalt eid
VTA, som står for Varig, Tilrettelagt Arbeid.
- Først og fremst skal dette være en trygg arbeidsplass
for mennesker som ville ha problemer med å fungere i en
ordinær jobb, forteller daglig leder Jorunn Ringås.
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To avdelinger
Virksomheten drives over tre etasjer i Balders gate, en
sidegate fra Frognerveien. Virksomheten er oraganisert i
to avdelinger, én med hovedvekt på søm og strikking, og
den andre med hovedvekt på veving. Kvinnene er i ﬂertall,
bare tre av de ansatte er menn.
Ved en strikkemaskin sitter Marianne Olsen (32) og
lager votter i myk ﬁnull. Hun har vært ansatt i Balder Tekstil i åtte år, og maskene går raskt unna. I tillegg til votter
strikker hun sjal, pulsvanter, luer og sokker.

votter og ﬁlleryer

- Er du glad i jobben?
Marianne nikker og ser opp: - Ellers hadde jeg ikke vært
her.
Kjersti Wiese (43) er ferdig med å sy bånd til forklær.
Nå ﬂytter hun over til en maskin som kutter stoff til lommer og syr overkasting samtidig. Kjersti er en av de to
som har vært med helt fra starten i 1986. I likhet med de
andre jobber hun fra ni til tre. En dag i uken har Kjersti fri.
Varig arbeid
Betegnelsen ”varig, tilrettelagt arbeid” betyr at de ansatte
kan jobbe her så lenge tilbudet passer for dem, og at arbeidsoppgavene er tilrettelagt for den enkelte.
Intensjonen til myndighetene re at ﬂest mulig skal være
i arbeid. Vi har individuelle planer for hver enkelt, og noen

forlater oss etter en stund for å jobbe andre steder. Det viktigste for mange av dem som jobber her, er å være trygge
i arbeidsoppgavene de utfører, for dermed å kunne produsere håndverk av høy kvalitet, sier daglig leder Jorunn
Ringås.
Alle de yrkeshemmede i bedriften har videregående
skole. Noen av dem har lært søm og veving på skolen,
men i dag har nesten ingen skoler dette tilbudet lenger. Én
har fagbrev i håndverks- og tekstilfag.
Jorunn Ringås har lang tekstilfaglig og pedagogisk utdanning. Hun jobbet ved Holmenkollen dagsenter før hun
ﬁkk ansvaret for å bygge opp det etter hvert er blitt Balder
Tekstil. Sammen med seg har hun en stab av fagutdannede
som lager design og veileder arbeidstakerne.
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Daglig leder Jorunn Ringås med husreglene i
Balder Tekstil. Kanskje noe for andre bedrifter
også?
Skaffer seg oppdrag
Balder Tekstil har eget utsalg i første etasje og selger noen
varer gjennom andre butikker. I tillegg deltar de i anbudskonkurranser. De får også oppdrag fra interiørarkitekter.
Blant annet har Balder Tekstil vevd ﬁlleryer til fyrvokterboligen på Heggholmen fyr og puter til benkene i Ris
kirke, hvor både vev- og sømavdelingen var involvert.
- Styrken vår er at vi kan lage skreddersydde ting i små
kvanta. Du må ikke bestille 500 spisebrikker for å få egen
design hos oss. Derfor konkurrerer vi ikke med IKEA og
–nille, sier Ringås.
Bedriften legger vekt på å bruke gode materialer. For
eksempel må garnet til ullvarene være av høy kvalitet. Filleryene, som utgjør en stor del av produksjonen, er basert
på gjenbruk. De produseres av kassert sengetøy og gardiner som folk til dels leverer inn.

Hun har jobbet i andre bedrifter tidligere. Nå trives hun
på Balder Tekstil.
- Jeg kjente noen som var her, og jeg er glad over å få
jobben. Jeg har lyst til å jobbe videre her, sier Camilla
Linn Schøyen (25) vever pledd. Hun hadde litt veving
på Hartvig Nissen skole og har fått opplæring etter at hun
begynte på Balder Tekstil for tre år siden. Linn jobber på
en av de tre vevene som er tilkoplet en datamaskin. Dataprogrammet gjør arbeidet mer effektivt. Når Linn tråkker
ned én pedal, trekkes ﬂere tråder på en gang.
Dessverre ble dette dataprogrammet utviklet idet vevfaget ar på vei bort fra skolen. Programvaren er ikke videreutviklet og passer dermed ikke nye datamaskiner, men
Balder Tekstilk har skaffet seg pent brukte pc-er som gjør
stor nytte.

Vevavdelingen
Vevingen foregår i første etasje og underetasjen. Ved en
av vevene sitter Camilla Scheele Samuelsen (24), som ble
ansatt på Balder Tekstil i 2005. Hun holder på med en ﬁllerye og slår veven hardt så ﬁlleryen skal bli solid.
- Jeg lærte å veve hjemme. Der hadde jeg en liten vev,
forteller Camilla.

Timebetaling
De yrkeshemmede har uføretrygd som grunnlønn. For
arbeidet på Balder Tekstil får de en timelønn på 12 – 24
kroner timen. den høyeste timelønnen får de med fagbrev.
Hvis driften går godt, vanker en ekstra bonus til jul.
Oslo kommune eier aksjene, mens staten, kommunen
og bydelen betaler en fast sum per funksjonshemmet som
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arbeider i Balder Tekstil. Produksjonen skal gi nok inntekter til å dekke materialkostnadene, bonuslønnen til de
ansatte og markedsføring.
- Noen slike bedrifter i andre kommuner har fått så
knappe midler at de må øke sin inntjening på egenproduksjon betraktelig. Dette har igjen ført til at arbeidsplasser
som i sin tid ble opprettet for å gi arbeid til utviklingshemmede, overtas av andre og mer produktive yrkeshemmede.

Det er min kjepphest at dette ikke skal skje her. Heldigvis
har vi fått tilstrekkelig betalt for tjenestene våre, sier Jorunn Ringås. Hun er glad for at bedriften har rekruttert
ﬂere unge de siste årene, noe som er positivt for miljøet.
- Vi har en utrolig trivelig og positiv gjeng her. Jeg har
aldri en kjedelig dag, sier den daglige lederen ved Balder
Tekstil.

Over: Ina Gordon liker
både ﬁnsøm og annet arbeid. Nå gjør hun forarbeid
til ﬁlleryer.
Til h.: Kjersti Wiese syr
forklelommer. Hun har jobbet i Balder Tekstil helt sien
bedriften ble etablert.
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Ett skritt frem og to tilbake?
Aksjonsgruppen for eget ombud for psykisk utviklingshemmede
Ved Kai Zahl
I Stortingsdebatten 1. mars ble forslaget om et eget
ombud for psykisk utviklingshemmede nedstemt.
Det som kunne bøtt på noe av den skaden som har
skjedd i omsorgen for psykisk utviklingshemmede
siden innføringen av Ansvarsreformen i 1991 og frem
til i dag, ender nå mest sannsynlig med en utvidet pasientombudsordning for ALLE brukere av kommunale
helse- og sosialtiltak. Nok en gang vil psykisk utviklingshemmede og deres pårørende havne bakerst i
den stadig lengre køen om ressursene og kampen om
oppmerksomhet for egne saker.
Hovedhensikten med opprettelsen av et eget ombud for
psykisk utviklingshemmede er å få på plass en instans
hvor utviklingshemmede, deres pårørende og personale i
dag- og døgntilbud kan henvende seg på en enkel måte.
For å få gehør i dagens system, kreves ofte juridisk bistand og store mengder dokumentasjon. At Stortinget,
med unntak av KrF og FrP, ikke ser behovet for en egen
ombudsordning er for oss uforståelig.
At Stortinget i tillegg vil plassere ansvaret for denne
”diagnosegruppen”, som saksordfører Rune J. Skjælaaen
(Sp) omtalte dem som, inn under det eksisterende pasientombudet, er enda mer skuffende. Disse menneskene har
ingen somatisk lidelse, men en funksjonshemming som
gjør at de uten bistand ofte ikke fungerer i samfunnet.
At Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) gjennom sitt notat har klart å overbevise de ﬂeste partiene
om at samfunnets vanlige lover, regelverk, organisering
mv også kan fungere for de svakeste blant de svake, er
ubegripelig. 16 år med stadig dårligere omsorg for en
betydelig del av en ”gruppe” medmennesker burde for
lengst ha overbevist samtlige Stortingspolitikere om at så
ikke er tilfelle.
De uttalelser vi var vitne til, kan etter vår mening tyde
på at en idealistisk holdning og en begrenset kunnskap
om målgruppen ligger til grunn for deres standpunkt. Vi
mener dette har å gjøre med at et snevert utvalg er benyttet som høringsinstanser. Saken tjener heller ikke på at
eksempelvis Landsforbundet for Utviklingshemmede
og Pårørende (LUPE) blir tillagt ett syn som er stikk
i strid med det organisasjonen egentlig står for. Med
sterk uro opplevde vi derfor et debattmøte basert
14

på et gloriﬁsert virkelighetsbilde og en samling beslutningstakere som ønsket å gjøre det de tror er det
beste for de psykisk utviklingshemmede.
Idealisme er vel og bra, men av og til bør god gammeldags pragmatisme ligge til grunn for viktige avgjørelser
som denne. Med statsråd Brustads holdning om at denne
prosessen nå skal ut på høring så fort som mulig, er vi
redde for at de psykisk utviklingshemmede skal bli tapere også denne gang.
Aksjonsgruppen:
Kai Zahl, m: 90 96 50 08
LUPE:
Ole Kr. Berntsen, m: 90 56 05 31

LANDSMØTE OG
LIKEMANNSSAMLING
1. Sentral likemannssamling holdes på Sanner
hotell, Gran, fredag 11. og lørdag 12. mai i år.
Temaene er: Utdanningsløpet fra førskolealder til
voksenalder, likemannsarbeid på kultur-, fritids-,
aktiviserings- og ferieområdet, likemannsarbeidet
i organisasjonen nå og framover(bl.a. om kommunale råd for fu.hemmede og brukermedvirkning
ellers).
Der står også en del praktiske opplysninger om
samlinga i materiell som sendes fylkeslag, lokallag
og fylkeskontakter.
Det blir lagt inn tur til Hadeland glassverk på lørdag ettermiddag.
2. Landsmøtet 2007 holdes samme sted lørdag 12.
mai om kvelden og søndag 13. mai.
Landsstyret håper riktig mange vil være med på
likemannssamlinga (”kurset”).
Til landsmøtet velger fylkeslagene sine utsendinger.
Skal vi si vel møtt til gode dager på Hadeland?
it

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:

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
Oppland:
Reidun Gulbraar, Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar
62 52 47 47/913 38 469
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
905 60 531
Midt-Troms:
Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand
77 84 44 52/928 17 866
Fylkeskontakter:
Vestfold:
Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden
N. Trøndelag
John Håve, Elveveien 14, 7520 Hegra
S. Trøndelag
Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

35 02 03 84
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
ivtol@online.no
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

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

1404 SIGGERUD
Tlf. 64 85 60 00
www.frambu.no
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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 2007 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

