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FERIEN ER OVER 

Så er ferietida stort sett over, og vi håper medlemmene har hatt en god 
ferie med det forskjellige været som ble bydd på rundt om i landet.

Mange av våre utviklingshemmede har sikkert hatt ferieopphold og fe-
rietilbud ellers.
Da opplever vi at kostnadene med ferie for dem ofte bli svært store en-
ten de har vært utenlands eller innenlands.
Årsaken er at de må dekke reiseutgifter, opphold og lønn (helt eller 
delvis) for bistandsyterne/ledsagerne. For enkelte koster det da kanskje 
både 20 og 30 tusen kroner for ei uke, - uten de store ekstravagansene 
og uavhengig av om det er hyttetur, hotelltur, båttur eller chartertur 
med fly.

Dette mener vi i LUPE er rett og slett horribelt! Hvorfor skal brukerne 
betale lønnsutgifter når kommunen vil måtte dekke det hele hvis en er 
hjemme i egen bolig?
I noen tilfeller sparer kommunene store beløp til lønnsutgifter.
Vi har opplevd at utviklingshemmede har gått  for eksempel 15000 kro-
ner i underskudd på et år på grunn av dette. Det er usosialt, lite verdig 
og helt unødvendig, men det er kanskje det som er ledd i såkalt nor-
malisering? Skal ikke utviklingshemmede ha mulighet for ferietur som 
alle andre uten å flås?

Landsstyret har satt søkelyset på feriekostnader i noen tid, og for å få 
håndfaste bevis på tingenes tilstand vil vi få medlemmene med på en 
undersøkelse. 
Se på side 8 i bladet om dette.

God høst!

Ivar Tolstad

Under Lupen i farger - bilder!

Vi vil nå trykke hele bladet i farger og vil derfor ha tilsendt masse 
bilder å velge mellom. 
Ta derfor med kameraet på alle tilstelninger. Vi vil gjøre så godt vi 
kan for å behandle alle bildene slik at de kan trykkes i farger. 

Likeledes ber vi om at de som benytter digitalkamera stiller inn kam-
eraet på høyeste oppløsning. Det er nødvendig for at bildene skal bli 
store nok, og for at vi skal få den kvaliteten på trykket som vi ønsker.
Lykke til!

Redaktøren
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Av Tore Gulbraar

Med likemannsarbeid i en god atmosfære

Før jeg forteller litt mer om 
Stiklestad vil jeg imidlertid si et 

par ord om hvor viktig det er å drive 
likemannsarbeid i en vennlig og god 
atmosfære. Mange av oss har nok hatt 
likemannssamtaler i hjemmene, kan-
skje på slutten av en slitsom dag og 
ellers under forhold hvor atmosfæren 
ikke har vært den beste. Å komme seg 
ut, gjerne på et sted hvor vi kan nyte 
både natur og kultur, helst kombinert 
med et godt måltid, kan gi helt andre 
resultater. Det sier i hver fall Jarle 
Olav og Tom Egil Østhus som var 
med på en herlig utflukt til Alstadhaug 
og Stiklestad sammen med lederen for 
Trøndelag fylkeslag av LUPE i som-
mer. Vi nøt turen i lange drag og fikk 

tatt tak i mange problemer som psykisk 
utviklingshemming fører med seg.

Som mange vet ble Olav Haraldsson 
erklært hellig kort tid etter sin død og 
det vokste fram en Olav-kultus  som 
strakte seg langt utover Norges gren-
ser. Mange historiker vil hevde at Olav 
den hellige har vært den mest betyd-
ningsfulle nordmann noensinne og har 
vært et viktig insitament i det vi kaller 
norsk nasjonsbygging. Stiklestad og 
Nidaros ble Nordens viktigste pile-
grimsmål i middelalderen og har også 
senere i historien vært et møtested når 
noen skulle fremme politiske mål.
I dag står Stiklestad fram som en le-
vende kulturinstitusjon med et omfat-

tende program gjennom hele året, men 
særlig under Olsokdagene, en 10 da-
gers lang kulturfestival. Sentralt under 
olsokfeiringa står ”Spelet om heilag 
Olav” som i 2004 feiret 50 års jubi-
leum. I løpet av disse årene har mer 
enn 650 000 mennesker sett denne 
forestillingen om Olavs siste dager, 
lagt til gården Sul. I år knyttet det seg 
særlig stor interesse til Olav Gulvågs 
stykke med Stein Winge som regis-
sør og  Toralv Maurstad i rollen som 
Gamal-Jostein. Det gjør et uutslettelig 
inntrykk å se dette historiske spillet 
som blir framført på selve slagstedet 
i et gedigent amfiteater som har sitte-
plass til 5.500 tilskuere.

I det følgende vil jeg skrive litt om Stiklestad og om virksom-
heten rundt Stiklestad Nasjonale Kultursenter som ble opp-
rettet i 1992. Stiklestads historie starter i 1030 og har siden 
vært en møteplass både historisk, religiøst og kulturelt. Det 
var her kong Olav Haraldsson falt i kamp mot bønder og stor-
menn den 29. juli dette året.

S T I K L E S TA D

Kommunevåpen for Verdal formet i blomster. Øverst på haugen finner vi Olavsstøtta reist i 1807, eldste offentlige 
monument i Norge og det eneste fra tida før 1814
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Med likemannsarbeid i en god atmosfære

For oss som er foreldre eller søsken 
til et barn med funksjonshemming ble 
det en sterk åpning under årets oppset-
ning. Første scene  starter med lekende 
og lykkelige barn som plutselig får sin 
tilværelse omveltet ved at de blir vitne 
til at et nyfødt og skadet barn blir båret 
ut i skogen – såkalt utburd. I førkristen 
tid var utburd betegnelsen på et barn 
som var satt ut for å dø. Det var inn-
føringen av kristendommen i Norge 
som maktet å bekjempe denne grufulle 
skikken. Nå skulle alle barn få leve og 
de skulle bringes til kirke for å døpes. 

Det ble  ikke til at jeg fikk sett ”Spelet 
om Heilag Olav” sammen med brødre-
ne Østhus, men tok turen til Stiklestad 

T.h.: Tom Egil og Jarle Olav Østhus på gravhaugen ved Alstadhaug kirke 
med flott utsikt utover Trondheimsfjorden 

Redaksjonen fik oversendt dette avisut-
klippet, som vi bringer i sin helhet.

Heldigvis er de fleste som yter omsorg til 
våre utviklingshemmede ærlige mennes-
ker. Det finnes imidlertid også andre, noe 
vedlagte klipp fra en avis forteller om. 
Det forteller hvor viktig det er at hjelpe-
verger og andre er oppmerksomme, og 
følger med også i det som har med våre 
utviklingshemmedes økonomi å gjøre

Økonomisk 
bedrageri 
mot 
utviklings-
hemmede

noen dager senere. Vi tre hadde en 
flott tur med en masse aktiviteter som 
Stiklestad er kjent for, en god del  også 
tilrettelagt for funksjonshemmede Vi 
overnattet i greie campinghytter på 
en plass like ved og spiste god frok-
ost på Stiklestad Hotell som nettopp 
hadde åpnet. I et brev sier Jarle Olav at 
broren var kvikkere og så lysere på til-
værelsen enn på lenge etter denne tu-
ren. De hadde hatt særlig glede av den 
glimrende sykkelløypa som de hadde 
gjennomført på Verdal.

NOTISER
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Av Tore Gulbraar. Foto Randi Voll

Olava vokste opp i den fi ne grenda 
Feragen i Røros kommune som 

hun har sterke bånd til gjennom slekt 
og venner. Da hun giftet seg i 1946 
fi kk hun ei  hyttetomt av sine foreldre 
som ligger pent til på en morenerygg 
med utsikt mot grenda og innsjøen Fe-
ragen. 

På tomta bygget broren hennes ei ko-
selig hytte med uthus for 30 år siden 
som stort sett har blitt brukt som ut-
leiehytte. Olavas store drøm er nå å få 
bygget ei hytte til på denne eiendom-
men slik at det hele vil fremstå som et 
fi nt hyttetun. Og det skal være ei mo-
derne hytte tilpasset funksjonshemme-
de med vei, vann, elektrisitet og alle 
tekniske hjelpemidler som hører til i 
slike hyttebygg. Det skal være elek-

trisk oppvarming i tillegg 
til gode vedovner og peis. 
Innredningen vil bestå av 
moderne møbler og gamle 
bondemøbler.
Den 19. august var vi på 
en befaring i Feragen og 
så på forholdene sammen 
med Kjell Olav Feragen 
som blir byggeansvarlig 
både med hensyn til alt pa-
pirarbeid som hører til og 
oppføringen av selve hyt-
ta. Bygget blir ei Røros-
hytte på 60 kvadratmeter 
med tre soverom og stor 
peisestue med egen kjøk-
kenavdeling. Dertil kom-
mer sanitæranlegg med 
WC og dusjanlegg. Hytta 
blir knyttet til vannverket 
i Feragen, kloakken går ut i godkjent 
infi ltrasjonsanlegg.

Mye ligger til rette for at dette pro-
sjektet kan bli realisert. Planleggingen 
gjøres unna i vinter slik at det blir byg-
gestart våren 2008. Vi er glade for at 
LUPE er tatt med på råd i denne saken. 
Olava sier at hun i alle år har hatt stor 

En av våre mest trofaste medlemmer 
i LUPE er Olava Grytbak fra Stange 
i Hedmark. Hun har i alle år brent 
for familien og for sine døtre. Vi har 
sammen kjempet mangt et slag for 
at forholdene skulle bli best mulig 
for familien etter reformen og de for-
andringene som den medførte.

Ja, her skal Jostuggu ligge!

Olava Grytbak i den vakre bjerkelunden hvor 
Jostuggu skal ligge. J for Jon og  O for Olava.

glede og nytte av laget vårt og at vi har 
støttet henne på alle måter etter man-
nen, Jon Grytbak, døde i 1992. Nå vil 
hun gi noe tilbake slik at LUPE-med-
lemmer i Hedmark/Oppland og i Sør-
Trøndelag kan få bruke hytta så mye 
de vil.
Det takker vi for og ønsker lykke til.            

Langt der inne ligg ein blå diamant. 
Den ligg langt inne, innepakka av 
mange glasveggar.
Vegg på vegg.

Den er godt skjult, men den lyser som 
ei lanterne i eit vindauga
ein sein haustkveld.

Du kan ikkje nå den, for den blå 
diamanten tilhøyrer tankane dine.
Men du kan varme deg på den.

Det er godt å ha den blå diamanten.
Lat den skine for deg, samle tankane 
dine om den og lat den vere
som ein omtanke for deg.

Best som du trur at du kan fange den, so 
glepp den ut
av hendene dine.
Kvil deg derfor og la den skine opp for 
stega du tek.

Bli ven med den, lat den vere ein 
verdifull ven.
Ein ven som berre er der for din del.

Lat den blå diamanten bli liggande i 
glaskarmen åt bror din,
syster di eller ein annan som og har deg 
kjær.

Vern om den, tal godt om den for den er 
ein del av deg.
Lat det vere eit spenn av tanker. Men 
kjenn godt etter, har du den ikkje med 
deg?
Eg trur at du har det. For ingen har ennå 
klart å springe frå den. 
Det er dine innerste tankar eg no talar om.

Ein blå diamant!
Anne Eide er mor til to barn. Ho lever i dag eit godt liv og er glad for kvar dag ho har, då ho er frisk og oppegåande, 
skriv ho i eit brev til  Under Lupen. Ho har vore gjenom mykje og ynskjer å meddele ein del av sine erfaringar til 
lesarane. Denne gongen gjer ho det i eit vakkert dikt som ha har kalla Ein blå diamant:
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Bostøtte er en statlig økonomisk støt-
teordning som administreres av Hus-
banken og kommunene. Bostøtte kan 
du søke om dersom husstanden din 
har lave inntekter og høye boutgifter.

Nytt i regelverket for 2007:

Månedlige vedtak og utbetalinger: 
Fra og med september 2007 innføres 
månedlige vedtak i bostøtten. Det vil 
da bli mulig å søke bostøtte månedlig, 
og utbetaling vil skje måneden etter. 
Søknadsfrist vil være den 14. i hver 
måned.  

Avvikling av meldeplikten: Fra og 
med 1. januar 2007 er det ikke lenger 
krav for søkere å melde inn økt inn-
tekt siden ligningsåret.

Lik minsteutbetaling for alle grup-
per: Minste utbetaling har tidligere 
vært 300 kroner per år for pensjonis-
ter, og 2 000 kroner per år for mål-
gruppen barnefamilier m.fl. Fra og 
med 1. termin 2007 settes minste ut-
betaling likt for alle grupper til 2 000 
kroner per år.

Nedjustering av formuesatsene: 
Formuegrensene blir nedjustert med 
50 000 kroner slik at formuegrensen 
for husstander på en person blir 200 
000 kroner og for husstander med to 
eller flere personer 250 000 kroner.

Elektronisk søknad om bostøtte: 
Alle kan søke bostøtte elektronisk via 
internett. Dette gjøres ved å gå inn på 
internettadressen: 
http://www.altinn.no/. 
Altinn er et nettsted der alle borgere 
skal få muligheten til å finne, fylle ut 
og levere skjemaer til offentlige eta-
ter.

Brosjyre bokmål  
- brosjyre nynorsk
Søknadsfrister for bostøtte 
Her finner du terminene for bostøtte 
med søknadsfrister og situasjonsdatoer

Hvem kan få bostøtte?
For å få bostøtte må du eller én i hus-
standen din være støtteberettighet. 
Personer som har rett til bostøtte er:
- Barn under 18 år eller person over 
65 år
- Person med visse typer trygder/stø-
nader fra det offentlige, se nedenfor
- Person som har sosial stønad som 
eneste inntekt, med en varighet på 
minst ett år

Følgende trygder/stønader gir støt-
teberettigelse:
- Alders-, uføre- eller etterlattepen-
sjon fra folketrygden eller annen of-
fentlig pensjon, eller tilsvarende fra 
EØS-land
- Krigspensjon
- Grunnstønad, hjelpestønad eller yr-
kesskadeerstatning etter folketrygd-
loven
- Attføringspenger, rehabiliterings-
penger eller tidsbegrenset uførestø-
nad
- Introduksjonsstønad

Generelle krav til husstanden:
1. Alle i husstanden må i følge folke-
registeret være bosatt i boligen innen 
situasjonsdatoen for terminen.
2. Vedtak om eventuell trygdeytelse 
må være fattet innen situasjonsdato 
for terminen.
3. Søkeren/hovedperson må ha fylt 18 
år (unntak dersom søkeren har egne 
barn).

Krav til boligen for å få bostøtte
Bostøtten skal forenkles og forbedres
 Etter planen skal et forslag 
om en ny bostøtteordning legges fram 
til Stortinget i høst, skriver seniorråd-
giver Kjell Magne Fossheim i dette 
innlegget, som ble publisert i Dram-
mens Tidende 8. januar 2007.

Drammens Tidende trykket søndag 
24. desember et innlegg om den stat-
lige bostøtteordningen signert W.I.S i 
Lier. Innsenderen synes det er tragisk 
at en bekjent ikke kan motta bostøtte 

fordi boligen han leier ikke er finansi-
ert gjennom Husbanken.

Bostøtten er det viktigste økonomis-
ke virkemidlet som bidrar til at hus-
stander med høye boutgifter og lave 
inntekter skal kunne bosette seg eller 
bli boende i en god og hensiktsmessig 
bolig. For 2007 har regjeringen be-
vilget nær 2 300 millioner kroner til 
bostøtte, og det er forventet at ca 120 
000 husstander vil motta i gjennom-
snitt ca 19 000 kroner hver i løpet av 
året. Husbanken forvalter bostøtten 
på vegne av staten, med kommunene 
som saksforberedende instans.

De siste årene har bostøtteordningen 
blitt betydelig styrket. Flere husstan-
der mottar bostøtte, og bevilgninge-
ne har økt. De vilkårene for å motta 
bostøtte som tidligere var knyttet til 
finansiering og utformingen av boli-
gen har blitt lempet på for stadig flere 
grupper. Fremdeles gjenstår det krav 
til finansiering av boligen for visse 
grupper, blant annet personer som 
mottar attføringspenger og som bor i 
privat leid bolig, slik som innsende-
rens venn.

Både Kommunal- og regionaldeparte-
mentet (KRD) og Husbanken er opp-
tatt av at bostøtten til en hver tid skal 
fungere så godt som mulig, og treffe 
de husstander som har behov for 
støtte. Bostøtten er derfor under fort-
løpende vurdering. På dette grunnlag 
pågår nå en gjennomgang av hele bo-
støtteordningen i KRD, hvor Husban-
ken er tungt involvert. Målet er for-
enkling og forbedring av ordningen, 
og endring av kravet til finansiering 
av boligen er blant temaene som blir 
vurdert. Etter planen skal et forslag 
om en ny bostøtteordning legges fram 
til Stortinget i høst.

 

Hva er bostøtte?

LUPE orienterer
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Generelt om tilskuddsordningen
Tilskuddet gis til kommuner i Norge 
som har relativt høye lønnsutgifter til 
mottakere av ressurskrevende tjen-
ester i forhold til folketallet. Tilskud-
det dekker 70 prosent av utgiftene 
over innslagspunktet på landsbasis, 
når enkelte andre øremerkede til-
skudd er fratrukket.-Enkeltkommu-
ner vil ikke nødvendigvis få dekket 
70 prosent av sine utgifter ut over 
innslagspunktet. På disse sidene kan 
du lese mer om hva dette vil bety for 
din kommune.
Med mottaker av ressurskrevende 
tjenester menes i denne tilskuddsord-
ningen en person under 67 år som har 
behov for og som mottar omfattende 
tjenester innen områdene helse, sosial 

I rundskrivet slås det uttrykkelig fast at tilskuddet er øremerka,- altså skal gå direkte til omsorgen for vedkom-
mende bruker. Beløpet skal dekke ca. 80% av kostnadene over et innslagspunktsbeløp. 
Det kan være lurt å sjekke at  din kommune bruker disse midlene til det de skal brukes til. Det fi nnes nok 
kommuner som kan fristes til å la det gå inn i storpotten. Selv en av landets fylkesmenn visste ikke at det var et 
øremerka tilskudd.

og pleie og omsorg fra kommunen. 
Dette kan blant annet gjelde psykisk 
utviklingshemmede, fysisk funksjon-
shemmede, rusmiddelmisbrukere og 
personer med psykiske lidelser. Kom-
munens netto lønnsutgifter må ved 
innrapporteringen i 2007 overstige 
innslagspunktet på 770 000 kroner 
pr mottaker for at mottakeren skal bli 
regnet som en mottaker av ressurskre-
vende tjenester. Ressursinnsatsen må 
være knyttet til bestemte KOSTRA-
funksjoner og KOSTRA-arter.

Tilskuddet er øremerket og gis et-
terskuddsvis på bakgrunn av innrap-
porterte regnskapsførte lønnsutgifter 
til hver enkelt mottaker for fore-
gående år. Se siste års rundskriv for 

Nedenfor fi nner dere rundskriv fra Helse- og sosialdirektoratet vedrørende ressurskrevende brukere (utv.
hemmede, funksjonshemmede ellers, pleie og omsorg) mellom 16 og 67 år.

mer informasjon om innrapporterin-
gen. Gjeldende rundskriv vil bli lagt 
ut på denne siden, så snart det er sendt 
ut til landets kommuner.
Tilskuddsordningen ble vedtatt av 
Stortinget i 2003 blant fl ere modeller 
foreslått i en rapport av en interde-
partemental arbeidsgruppe, se St.prp. 
nr. 66 (2002-2003). Ordningen er-
stattet fra og med 2004 den tidligere 
kompensasjonen til kommuner med 
særlig ressurskrevende brukere over 
skjønnstilskuddet fordelt av Fylkes-
mannen. Det ble orientert om ordnin-
gen til landets kommuner første gang 
i rundskriv U-12/2003 fra Sosialde-
partementet.

Vi i landsstyret for LUPE har fått fl ere forespørsmål om 
kostnadene for våre utviklingshemmedes ferie, (bl.a. fra 
NRK). Vi vil gjerne ha innspill fra dere om dette. Hva må 
brukerne betale for en, evt. to ukers ferie med en eller 
fl ere ledsagere. Behovene varierer jo der.
Vi vil på denne måten få en oversikt som vi kan arbeide 
videre med. Vi vet jo alle at svært mange ikke har råd til 
å dra på ferie pga. pris og mangel på  ledsagere.
Vennligst kontakt lokallaget (som sender det videre til 
oss) eller direkte til Landsstyret.
Dette er en sak vi må følge opp.

for Landsstyret
Turid Jahren

FERIEUTLEGG FOR VÅRE 
UTVIKLINGSHEMMEDE

Landsstyret vedtok på styremøtet i slutten av 
august å legge den sentrale likemannssamlinga 
2008 til Trondheim. 
Samlinga går av stabelen med frammøte fre-
dag 25. april om ettermiddagen og avsluttes 
søndag 27. april etter lunsj. Det blir satt av 
tid til å bese noen av de severdige stedene i 
Trondheim.
Landsstyret skal ha møte i sentralt likemanns-
utvalg fra torsdag kveld 24. april til om etter-
middagen når likemannssamlinga starter.

IT

SENTRAL 
LIKEMANNSSAMLING 2008

ØREMERKA MIDLER
TIL RESSURSKREVENDE BRUKERE

LUPE orienterer
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Jeg legger følgende til grunn ved denne 
uttalelsen:
       
•  Skadevolder er en psykisk utviklings-
hemmet som er beboer i kommunaleid 
bolig, under HVPU-reformen.
 
•  Skadevolderen er ikke umyndiggjort.
 
• Skadevolderen gjør skade på eiende-
ler tilhørende personalet som er ansatt 
av kommunen for å bl.a. ivareta den 
angjeldende skadevolder som beboer i 
boligen.
 
Uttalelsen gjelder spørsmål om den 
psykisk utviklingshemmede beboer og 
skadevolder er erstatningsansvarlig.  
 
1. Skadeerstatningslovens § 1-3 er di-
rekte anvendelig på et slikt tilfelle. Para-
grafen lyder slik: «Den som er sinnssyk, 
åndssvak, bevisstløs eller befinner seg i 
en lignende forstyrrelse av sinnstilstan-
den, plikter å erstatte den skade han vol-
der for så vidt det finnes rimelig under 
hensyn til utvist adferd, økonomisk evne 
og forholdene ellers.» Lovens system 
er således at sinnssykdommen m.v. fri-
tar for skyldansvar generelt, tilsvarende 
som i strafferetten, men at ansvar likevel 
kan pålegges etter en konkret rimelig-
hetsvurdering ut fra bl.a. de hensyn som 
er oppregnet i paragrafen. Regelen inne-
bærer et visst brudd på det ellers gjel-
dende prinsipp i vår rett om at hvor slike 
tilstander som er beskrevet har virket 
innpå handlingen, svarer ikke den sinns-
syke m.v. for følgende av den. Ansvaret 
inntrer imidlertid ikke uten videre, men 
det skal vurderes konkret om den sinns-
syke m.v. skal erstatte den skaden som 
er voldt.§ 1-3 innebærer at jo mer den 
psykisk utviklingshemmede er å laste 
for skadeverket, jo mer sannsynlig er 
at han er erstatningsansvarlig. Videre 
følger det av paragrafen at dersom den 
psykisk utviklingshemmede ikke harø-
konomisk evne til å betale rstatning, skal 

det mye til at for at han blir erstatnings-
ansvarlig. På den annen side innebærer 
paragrafen at dersom den psykisk utvi-
klingshemmede har økonomisk evne 
til å betale erstatning, taler det for et 
erstatningsansvar. Lovens system inne-
bærer at graden psykisk utviklingshem-
ming har betydning: Jo større psykisk 
utviklingshemming, jo mindre sann-
synlig er det at den psykisk utviklings-
hemmede blir erstatningsansvarlig. 
 
2. Av skadeerstatningslovens § 1-2 frem-
går at foreldre plikter å erstatte skade 
voldt av barn og ungdom under 18 år 
så fremt foreldre «har latt det mangle 
på tilhørlig tilsyn eller på annen måte 
ikke har gjort det som etter forholdene 
er rimelig å kreve av dem (foreldre) for 
å hindre skadeforvoldelse.» Av samme 
paragraf fremgår at foreldre er objektiv 
ansvarlig (uansett egen skyld) for skade 
voldt forsettlig eller uaktsomt av barn 
under 18 år, som foreldre bor sammen 
med og har omsorg for, med inntil kr. 
5.000,- for hver enkel skadeforvoldelse. 
Denne paragrafen er ikke direkte anven-
delig på det typetilfellet denne uttalelse 
omhandler. 
Derimot vil paragrafens prinsipp vedrø-
rende konsekvensene av mangel på «til-
børlig hensyn»: erstatningsansvar, kun-
ne komme til anvendelse på vårt tilfelle. 
Jeg forstår kommunen må kunne sies å 
langt på vei ha omsorgsansvar for bebo-
ere under HVPU-reformen, tilsvarende 
det omsorgsansvar som foreldre har for 
sine barn under 18 år. Dette innbærer at 
dersom kommunen har latt det mangle 
på tilbørlig tilsyn overfor beboer under 
HVPUreformen, skal det lite til for at 
kommunen blir erstatningsansvarlig for 
de skader den psykisk utviklingshem-
mede gjør. I så fall blir ikke den psykisk 
utviklishemmede erstatningsansvarlig.  
 
3. Skadeestatningsloven § 5-1 regulerer 
skadelidets medvirkning. Paragrafens 
første punkt lyder slik: «Dersom den 

direkte skadelidte eller erstatningssøke-
ren har medvirket til skaden ved egen 
skyld, kan erstatningen settes ned eller 
falle bort for så vidt det er rimelig når 
en tar hensyn til adferden, og dens be-
tydning for at skaden skjedde, omfanget 
av skaden og forholdene ellers». Dette 
innebærer at dersom personalet i den an-
gjeldene boligen kan sies å ha medvirket 
til skaden ved egen skyld, kan en psy-
kisk utviklingshemmet som eller ville 
være erstatningsansvarlig for sitt skade-
verk bli uten erstatningsansvar. Perso-
nalet må kunne sies å ha «medvirket til 
skaden ved egen skyld» dersom perso-
nalet ikke har hatt tilsyn med beboeren 
som personalet var pliktig til. Det kan 
imidlertid være problematisk å bevise 
at personalet har opptrådt slik. Paragra-
fens annet ledd lyder slik: «Som med-
virkning regnes det og når den direkte 
skadelidte eller erstatningssøkeren har 
latt være i rimelig tstrekning å fjerne el-
ler minske risikoen for skade, eller etter 
evne å begrense skaden». Dette kommer 
til anvendelse spesielt dersom beboeren 
har utført tingskade tidligere, og dersom 
personalet kjenner til dette. I så fall på-
fører det personalet/ den skadelidte plikt 
til å ta nødvendige forholdsregler for å 
fjerne eller minske risikoen for ny skade 
– eksempelvis unnlate å parkere sin bil 
utenfor boligen. Dersom personalet ikke 
gjør det, skal det meget til for at den 
psykisk utviklingshemmet beboeren blir 
erstatningsansvarlig for den nye skaden. 
 
4. På dette grunnlaget konkluderer jeg 
med at det skal meget til for at en psy-
kisk utviklingshemmet beboer under 
HVPUreformen blir erstatningsansvar-
lig for skade på personalets eiendeler.
Det er derfor tilrådelig å i utgangspunk-
tet avvise erstatningsansvar i ethvert til-
felle hvor erstatningskrav blir fremmet 
av personalet overfor den psykisk utvi-
klingshemmet beboer under HVPU-RE-
FORMEN 

Av Finn Kåre Brox, Advokat MNA

Utviklingshemmedes erstatningsansvar ved tingskade
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Under konstitueringen av møtet ble 
det valgt en resolusjonsnemnd. Lands-
styrets forslag om Frøydis Lange, Ar-
vid Roaas og Astrid Aarø Engen ble 
ensstemmig vedtatt. 
Resolusjonsnemnda utarbeidet flg. 
resolusjon: ”Kunnskapsmangel om 
psykisk utviklingshemmede”.

Innkalling og sakliste ble enstemmig 
godkjent.

3. DRØFTINGSTEMA.
Landsstyret satte opp flg. oriente-
rings- og drøftingstema:
a) Internettsidene og bruken av dem
b) Under Lupen
c) Adresseendringer, kassererskifte 
m.v.
d) Ressurskrevende brukere.
Landsstyremedlemmer orienterte om 
temaene. Det ble meget ivrig delta-
king under temaene a,b og c. Helga 
orienterte under tema c) om viktighe-
ten av at kassererskifte og kontoskifte 
ble meldt omgående til henne.

Drøftinga tatt til orientering. og sa-
kene ble oversendt Landsstyret. 

Under behandlingen av årsmelding 
for 2005 og 2006 ble det fra Astrid 
Aarø Engen gitt velfortjent ros til 
Thor Henriksens og Petter Tomrens 
arbeid på kontoret.
Årsberetningene ble deretter enstem-
mig godkjent.

Regnskap og revisors rapport for 
2005 og 2006.
Under behandlingen av revidert regn-
skap og revisors rapport for 2005 og 
2006 kom det spørsmål fra 
Eva Pawels Wilhelmsen om hva an-
nen driftskostnad og annen driftsinn-
tekt inneholder.
Tore Gulbraar stilte spørsmål om li-
kemannsmidlene og hva de kunne 
brukes til og om fordelingsnemnda 
vurderer i forhold til kapitalen vi har.

Vedtak:
Landsstyrets forslag ens. vedtatt

Budsjett for 2008 og 2009
Under behandlingen av budsjettet  
foreslo Tore Gulbraar foreslo at forde-
ling av likemannsmidler til fylkeslag 
og lokale lag økes med kr 20 000,-
Tore Gulbraar foreslo å øke potten til 
Under Lupen for at en kunne få dek-
ket utgifter i forbindelse med å lage 
stoff til bladet.  Harald Hansen frem-
met forslag om enkeltmedlemskap og 
familiemedlemskap. Etter forklaring 
om problemet med å ha flere kate-
gorier, trakk han forslaget, men det 
oversendes landsstyret til vurdering 
framover. 
Vedtak:
Tores forslag vedr. likemannsarbeids-
midler fikk 3 stemmer. Hans forslag 
vedr. medlemsbladet fikk 2 stemmer. 
Deretter ble landsstyrets forslag til 
budsjett enstemmig vedtatt.

Kontingent for 2008 og 2009
Landsstyrets forslag var å sette kon-
tingenten settes til kr 200,- pr. år.
Forslaget ble vedtatt med 19 stemmer 
mot 6 stemmer avgitt for forslag om 
kr 150,- og 3 stemmer avgitt for for-
slag om kr 175,-.

Resolusjoner
Landsstyrets forslag om at det skulle 
utarbeides kun en resolusjon/uttalelse 
ble enstemmig vedtatt.
Resolusjonsnemnda utarbeidet reso-
lusjon om: ” Kunnskapsmangel om 
psykisk utviklingshemmede”.
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt 
og blir sendt Sylvia Brustad og NTB. 
(Resolusjonen var gjengitt i sin helhet 
i forrige nummer).

Valg
A) Landsstyre.
Valgkomiteens leder, Jostein Søreide, 
orienterte om det vanskelige arbeidet 
med å skaffe nye styremedlemmer. 

Valgkomiteens forslag:
Leder:  Ole Kr Berntsen 
Styremedlem:  Turid Jahren
Nestleder: Thor Henriksen  
1. varamedl.: Magnus Westberg
Sekretær: Ivar Tolstad  
2. varamedl.: Erna Drønnesund
Kasserer: Helga Jørgensen
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag enst. vedtatt.

B) Valgkomite:
Landsstyrets forslag: 
Leder: Arvid Roaas. 
Medlemmer: Ann Jorid Strømholt, 
Astrid Aarø Engen
Fordi Arvid Roaas hadde bedt om å 
slippe å sitte i valgkomiteen, ble han 
strøket av listen
Arvid Roaas foreslo gjenvalg av Jos-
tein Søreide som leder. Det ble fram-
satt forslag om Oddny Lillevik som 
nytt medlem for å få dekket Østlan-
det.
Vedtak:
Til valgkomite ble enstemmig valgt:
Jostein Søreide, leder, Ann Jorid 
Strømholt, Astrid Aarø Engen og 
Oddny Lillevik.

C) Revisor:
Landsstyrets forslag: Revisjonsfir-
maet KPMG A/S, Finnsnes
Vedtak:
Landsstyrets forslag enst. vedtatt.

Lederen, Ole Kr Berntsen avsluttet 
landsmøtet med å takke for tilliten, 
for et godt landsmøte, hyggelig sam-
vær og han ønsket alle vel hjem.

Turid Jahren, Referent
Ivar Tolstad, Referent
Eva Pawels Wilhelmsen, Protokollun-
derskriver
Arvid Roaas, Protokollunderskriver

LUPES  LANDSMØTE  2007
Redigert protokoll

LUPE orienterer
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LUPES  LANDSMØTE  2007
Redigert protokoll

Når våren kommer står medlem-
mene i Oslo og Akershus fylkeslag 
av LUPE og tripper i forventning 
om at snart blir det ut på tur. Vi ble 
kjørt av Sporveisbussene som kan 
ta rullestoler og som alltid stiller 
med hyggelige og hjelpsomme 
sjåfører. 

Denne gangen  startet vi fra Ragna 
Ringdals dagsenter i Hans Niel-

sen Haugesgt  kl 0930 den 1. mai, og 
målet for turen var Eidene senter på 
Tjøme. Stedet eies og drives av Røde 
Kors, og er et nydelig sted. Senteret 
driver med bl a avlastning, ferieopp-
hold, kurs og konferanser.

Som vanlig når fylkeslaget drar på 
tur (!) var det nydelig vær. Da vi kom 
fram fi kk vi servert nybakte rundstyk-
ker og kaffe. Etterpå gikk vi en fi n tur 
til Eidene-toppen, hvor vi hadde fl ott 
utsikt helt til Færder fyr, som ligger 
ytterst i Oslofjorden. 

Vel tilbake på selve senteret kl 1500 
fi kk vi en nydelig middag med til-
hørende dessert og kaffe. Alt smakte 
deilig. Returen gikk tilbake til Ragna 
Ringdal dagsenter hvor vi ankom kl 
1800. En topp tur som alltid når Odd-
ny arrangerer, og alle var fornøyde 
og glade og hadde rosende ord om 
opplegget.

TUR TIL EIDENE PÅ TJØME

Kaffe-/snoprast på naturstien. Utsikt fra Eidenetoppen mot Færder fyr.

Bildene under: Fra rasteplassen ved jettegryta

Trengsel i utsiktsposten på Eidenetoppen Utsikt mot Færder

Fra utsiktsposten Venter på maten.
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HØRINGSUTTALELSE VEDRØ-
RENDE:
FORSLAG TIL UTVIDELSE AV 
PASIENTOMBUDSORDNINGEN 
TIL Å GJELDE KOMMUNALE 
HELSE- OG OMSORGSTJENES-
TER

1. GENERELT
Når LUPE tross iherdig innsats ikke 
fikk påvirket Stortinget (og med full 
feilhenvisning fra en stortingsrepr. 
fra Høyre) til at det kunne etableres 
et eget ombud for mennesker med 
utviklingshemming, er vi glad for at 
dagens pasientombudsordning utvi-
des til også å omfatte tjenester etter 
Sosialtjenesteloven.

Behovet for en ombudsordning for 
våre grupper er meget klart. Det er 
nok å vise til rapporten ”Vi vil, vi vil, 
men vi får det ikke til” som tydelig 
forteller om alle manglene og feilene 
i bistand og tilbud til mennesker med 
utviklingshemming. Likeledes kan 
vises til våre uttalelser om forhold 
og utvikling. En er dessverre prisgitt 
hvilken kommune en bor i når det 
gjelder å få gode tilbud og løsninger.

2. TIL ENKELTE AV HØRINGS-
NOTATPUNKTENE.
4.4: Ombudets kompetanse
LUPE mener det er meget viktig at 
de som skal ha ansvaret for ombuds-
tjenesten i forhold til sosialtjeneste-
loven, har erfaringer og kompetanse 
som er relevante bl.a. når det gjelder 
mennesker med utviklingshemming.

Vi går ut fra at når bemanningen økes 
med minst en full stilling ved hvert 
ombud, blir det naturlig at ombudene 
på hvert sted til dels deler arbeidsopp-
gavene mellom seg etter de to hoved-
områdene de skal ta seg av.

Vi forutsetter at departementet eller 
Sosial- og helsedirektoratet sørger 
for skikkelig kursing og opplæring 
av ombudene. Vi kan i parentes be-
merket bidra med våre erfaringer og 
kunnskaper om ønskelig.

5. Ombudets navn.
LUPE mener at det ikke er navnet 
som er det viktige men innholdet i 
oppgavene.
”Bruker” blir mer og mer betonet 
(innenfor brukermedvirkning for ek-
sempel), men vi synes det er best med 

LUPE orienterer

Høringsuttalelse sendt Helse- og omsorgsdepartementet

”Helse- og sosialombud”, for det pe-
ker direkte mot den aktuelle lovgiv-
ningen.

6. Økonomiske og administrative 
konsekvenser.
Departementets vurderinger virker 
fornuftige. Erfaringene må vise om 
utvidelsen i antall årsverk er tilstrek-
kelig.

Vi mener det er meget viktig at ord-
ningen blir evaluert etter 2 år,- og 
også seinere. Det vil kunne ta noe tid 
før brukerne og/eller deres represen-
tanter blir kjent med ordningen og tar 
den i bruk.

Informasjonsvirksomhet overfor bru-
kersida og kommunene blir meget 
viktig.
Vi kan godt se for oss mulighetene 
for at midtsidene i medlemsbladet 
vår, ”Under Lupen” kan avsettes til 
direkte informasjon fra departement, 
direktorat og oss selv.

Vennlig hilsen for LUPE

Notodden 19.07.07
Ivar Tolstad
Sekretær landsstyret

To bøker om Downs syndrom
Skauge forlag utgir nå to bøker om Downs syndrom i 
forhold til sykdommer og aldring. Den ene boka heter 
”Downs syndrom og helse” og tar for seg enkelte sykdom-
mer som er overrepresentert blant pasienter med Downs. 
Det vises til at vi i dag har medisinsk kunnskap både om 
gode behandlingsformer og effektive medisiner for denne 
gruppen. Med riktige tiltak til rett tid kan mennesker med 
Downs syndrom leve bedre, friskere og lengre enn før.
Den andre boka heter ”Downs syndrom, voksenliv og ald-
ring” og tar for seg visse helseperspektiver gjennom hele 
livet både med hensyn til fysiske og psykiske utfordringer 
fram mot mer selvstendighet og større respekt fra omgi-
velsene. Boka tar opp til drøfting hvordan mennesker med 
funksjonshemming kan bygge opp et sosialt nettverk. I 

siste instans er også dette et spørsmål om helse.
Gå inn på www.skaugeforlag.no

Nota Bene
Nota Bene er et blad som utgis av Statens råd for funk-
sjonshemmede og har mye stoff også om funksjonshem-
ming. I siste utgave av tidsskriftet stiller leder av rådet, 
professor Jan Tøssebro, spørsmål om pendelen er i ferd 
med å snu med hensyn til omsorg for personer med funk-
sjonshemming. Det er særlig flere kommuners planer for 
utbygging av store bofellesskap som vekker bekymring.
Du kan lese mer på www.srff.no

NOTISER
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Tore Gulbraar har vanskar med å skjøna at Cecilie 
Willoch reagerer med sinne på statsråd Karita Bek-

kemellom sitt svar i eit radioprogram, der ho sannsyn-
leggjorde at abort var det valet ho ville tatt, om ho i ein 
alder over 40 år fekk konstatert at barnet ho bar på hadde 
downs syndrom.

Eg synest ikkje det er så rart at Cecilie Willoch reage-
rer med sinne. Om vi ikkje skulle ha plass til barn med 
downs syndrom, kven skulle vi då ha plass til?   
 Sjølvsagt er det krevjande å få eit barn med funk-
sjonshemmingar. Og nokre familiar får i overkant tøffe 
utfordringar å forhalda seg til. Isolert sett kan ein skjøna 
at mange opplever dette som så krevjande, at abort synest 
å vera den løysinga som mange etter ein intens periode 
med motstridande kjensler, til slutt landar på.

Tal frå medisinsk fødselsregister, nemnt i ein artikkel i 
siste nummer av bladet Menneskeverd, viser at i 2005 
velde 85% av mødrene som hadde fått påvist at barnet 
dei bar på hadde downs syndrom, abort etter 12. svanger-
skapsveke. Tilsvarande prosent i 2000 var 14%.  Berre 
på få år har det skjedd ein dramatisk auke i talet på seina-
bortar.  Dette er alvorleg!
 Det er all grunn til å stilla spørsmål ved helsevese-
net sine møter med foreldre, som for første gongen skal 
handtera den sjokkarta meldinga, at barnet dei hadde så 
store forventningar til, td hadde downs syndrom. Får for-

eldra formidla håp – eller vert dei møtt med ein mur av 
problematiske framtidsutsikter?

Det er all grunn til å ropa varsku.  Om denne utviklinga 
held fram, nærmar vi oss ein situasjon der ein heil po-
pulasjon av spesielle menneske blir borte. Dette rimar 
dårleg i eitt av verda sine rikaste land. Det er eit sjuk-
domsteikn at bekymringane om framtidige belastningar 
synest å vera god nok grunn til å velja abort. 

Eg synest det er vanskeleg å forhalda seg til advarslar 
mot å bli ein steinkastar. Vi skal ikkje kasta stein på dei 
som har velt å ta abort. Eg trur det er ingen som ynskjer 
å kasta stein. Vi skal besinna oss på korleis ein bodskap 
vert formidla.  Likevel: realitetane i denne saka er så al-
vorleg – fordi det stiller oss så grunnleggjande spørsmål 
om kva menneskeverd er for noko – at nokon er nødt til 
å reagera. Difor kan eg godt forstå Cecilie Willoch sitt 
sinne.

Til slutt eit hjartesukk: Statsråden omtalar down syndrom 
som å få eit barn som er  ”alvorlig sykt”. Kor tid vart 
down syndrom definert som ein sjukdom? Her savnar eg 
eit litt betre presisjonsnivå, for å seia det litt forsiktig.

Leif Arne Økland
Rådgjevar og integreringskonsulent 

Bjørgvin Bispedømme

”Hvorfor er du så sint Cecilie Willoch”?
Kommentar til debattinnlegg i LUPE – nr 1 2007

Uttalelse fra sykepleierstudent:

Etter et oppslag på teksttv2 tok jeg kontakt med avisa 
Sunnmørsposten i Ålesund og ba om at følgende 

ble tatt med under leserinnlegg i avisa. Dette lovte 
vedkommende jeg snakket med at de skulle gjøre.
 Overskrifta var: Barn født med funksjonshemming.
 Fredag den 24. august hadde tv2 et oppslag på 
teksttv der en sykepleiestudent i en evaluering hadde 
uttalt at barn født med funksjonshemming burde bli 
avlivet ved fødselen dersom de ikke kunne bli frisk og 
være samfunnsnyttige.
 Dette er skremmende og bør slett ikke være en 
mening hverken blant sykepleiestudenter eller andre. 

Urovekkende holdninger og grunnleggende mangel 
på kunnskap om, og respekt for, 
barn født med funksjonshemming!

Som alle barn har også disse livets rett og er en 
berikelse i samfunnet vårt på mange felt.
 Det er ikke sikkert for noen at ikke livet kan endre 
seg dramatisk og at vi kan få et annet liv enn vi først 
hadde tenkt.
 Det er meget urovekkende at noen har slike tanker 
og meninger som dette oppslaget viste.
 
Erna Drønnesund
Landsstyremedlem i Lupe
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
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Hvor god helse har personer med utviklingshemming? 
Og hvordan følger den offentlige helsetjenesten opp 

de utviklingshemmedes helse? Dette er spørsmål vi pårø-
rende ofte stiller oss. Det er ikke lite engstelse å spore fra 
foreldre når en av våre blir syke, eller at vi tror at hun eller 
han har fått en sykdom, kanskje av alvorlig karakter. Og 
hvem skal vi da gå til med vår engstelse, hvem er det vi 
må ”mase” på denne gangen?

Dette med helse har Nasjonalt kompetansemiljø om utvi-
klingshemming (NAKU) grepet fatt i og har intervjuet 80 
personer fra kommunehelsetjenesten, spesialhelsetjenesten 
op pårørende eller personer som selv har utviklingshem-
ming. Tidligere undersøkelser viser at personer med utvi-
klingshemming har større risiko for å bli syke enn andre. 
Til tross for dette mottar de færre helsetjenester enn be-
folkningen for øvrig.

Hvilke resultater ga så undersøkelsen til NAKU, ledet av 
rådgiver Bjørg Neset? Lite oppløftende kan vi trygt si. 
Det var ganske deprimerende å høre hva denne forskeren 
hadde funnet ut, slik det ble lagt fram på en konferanse i 
Trondheim i mai i år. 

Det ble slått fast at personer med utviklingshemming vil 
som regel være avhengig av støttetiltak for å sikre at syk-
dom oppdages og behandles på best mulig måte. Neset 
fremholdt at det må lages særordninger for personer med 
utviklingshemming. Det viser seg ofte at helsepersonell 
har for lite kunnskap om utviklingshemming for å kunne 
gi gode tjenester og yte nødvendig helsehjelp.

Det kan også se ut som habiliteringstjenesten ikke makter 
å følge opp de utviklingshemmedes helse, men mer prio-
riterer etter egen kompetanse og kapasitet. Personer med 
utviklingshemming opplever selv at de ikke blir trodd når 
de klager over smerte og dårlig helse. Det forebyggende 
arbeidet svikter også, de utviklingshemmede får ikke rele-
vant opplæring om helserisikoer.

Pårørende må fortsatt være pådrivere, koordinatorer, advo-
kater. Individuelle planer fungerer ikke som planlagt. Godt 
voksne personer med utviklingshemming forteller at det er 
mor, far eller søsken som må ordne opp for dem.

Helsespørsmålene må vi ta alvorlig i LUPE. Jeg er over-
bevist om at vi foreldre har mye å bidra med når vi retter 
fokus mot helse og utviklingshemming generelt. Fastlegen 
en inngangsporten til de mange ulike behandlingstilbudene 
som kan gis når helsa svikter. Helsetjenesten bør kunne 
koordinere de ulike tiltakene og bistå med å oppgradere in-
dividuell planer. De aller fleste vil ha behov for støttetiltak 
for å sikre at de får de behandlingstilbudene de trenger.

Utviklingshemming og helse
Seksjonsoverlege Geirmund Skeie, Habiliteringstjenesten 
i Hedmark sammen med Tom Mailund, medlem av råd-
givende faggruppe i NAKU under drøftingskonferansen 
”Helseoppfølging av personer med utviklingshemming” 
22. mai 2007
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Klar tale
Vi har fått tilsendt et eksemplar av den lettleste avisa ”Klar 
tale”. Avisa kommer ut som ukeavis og gir et meget sym-
patisk inntrykk. Den har helt vanlig nyhetstoff, store typer, 
fin lay-out og gode bilder. Så absolutt å anbefale for alle 
som sliter med tunge og vanskelige aviser med mer eller 
mindre tvilsomt innhold.

Ved å gå inn på nettsiden på www.klartale.no,kan du finne 
ut mer om avisa - og få tilsendt et gratis prøveeksemplar 
om du vil. Den som ikke har internett, kan henvende seg 
direkte til avisa på adressen KLARE TALE, postboks 
6817, St. Olavs pl., 0130 Oslo.

NOTISER



ADRESSER OG TELEFONER

VERV ET MEDLEM

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

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

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

Medlemskontingenten er 
i 2007 kr 150,-. 

Jeg har vervet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Verv:   Navn:    Adresse    Telefon/mobil:   E-post:

Landsstyret:
Leder:   Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes   905 60 531   olkrbe@online.no
Nestleder:  Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo  22 21 11 14/977 46 003  thorkhenriksen@hotmail.com
Sekretær:  Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden   35 02 03 84   ivtol@online.no
Kasserer:  Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen   77 84 67 63/908 71 580
Styremedlem:  Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar   62 52 26 25/909 43 894  turina6@start.no
1. vararepr.:  Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand   77 84 44 52/928 17 866  magnusw@lenviknett.no
2. vararepr.:  Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund   71 27 97 30/411 62 851  ernad@online.no 

Fylkesledere:
Oslo og Akershus: Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski 64 87 39 69   evaew@online.no
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  jossoer@frisurf.no
Sogn og
Fjordane:  Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje   57 85 66 15/986 49 364 lupesogf@online.no
Møre og
Romsdal:  Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim    70 02 40 24/975 74 971   amaenge@online.no
Troms:   Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes   905 60 531   olkrbe@online.no
Midt-Troms:  Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand   77 84 44 52/928 17 866  magnusw@bluezone.no
Trøndelag:  Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim  73 80 91 93/934 68 291  gulbraa@online.no

Fylkeskontakter:
Vestfold:  Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden   35 02 03 84   ivtol@online.no
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Du finner mer om oss på www.solgarden.no

Ferie- og helsesenter på Costa Blanca i Spania

Solgården ferie- og helsesenter
Fridtjof Nansensplass 9, 0160 Oslo

Telefon: 22 42 78 60
E-post: kontor@solgarden.no

TRYGGHET,  TRIVSEL OG GLEDE

SOLGÅRDEN 2008 
Stedet for utviklingshemmede med ønske om 

tilrettelagte tjenester!
Solgården finner du i Villajoyosa på Costa Blanca i Spania  
- mellom Alicante og Benidorm.  Tilbaketrukket på en høyde mellom fjell og hav, blant palmer og 
appelsinlunder og med en fantastisk utsikt - der finner du oss.

Trygghet, Trivsel og Glede er Solgårdens motto.  Disse begrepene ligger til grunn for 35 års drift med 
fornøyde gjester.  Solgården har, som en av få reisearrangører, en meget godt innarbeidet 
rutine på å ta i mot gjester med ønske om tilrettelagte tjenester. 

Ferie på Solgården består av sol, bading, utflukter, dans, aktiviteter og 
underholdning.  Du møter nye venner – mange møter også igjen venner fra 

ferien i fjor. 

Svøm, dans og kos deg – slipp gleden og latteren løs!

Allerede på Gardermoen møter dere Solgårdens personale og helseteam. 
Solgården charter et eget fly, og alle om bord på flyet skal til Solgården.

Velkommen til oss!
Kontakt oss gjerne for 

ytterligere informasjon 
om turene i 2008.

Tidsrom:
20.05. - 03.06. - 2 uker
03.06. - 17.06. - 2 uker
17.06. - 01.07. - 2 uker
07.10. - 14.10. - 1 uke


