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LIKEMANNSARBEID ER VIKTIG
LUPE har gjennom flere år arbeidet for å bygge opp en god og solid likemannsorganisasjon. Både LUPE sentralt og de enkelte fylkeslag har gjennomført samlinger
der likemenn fra forskjellige fylker, kommuner og bydeler har møtt til erfaringsutveksling og orientering. Mange likemenn har gjennom sitt arbeid opparbeidet
kompetanse om ulike sider av utviklingshemmedes livssituasjon. I likemannssamlinger kan denne erfaring og kompetanse bli formidlet til nye likemenn, som kan
ta det med seg videre til arbeidet i sin kommune eller bydel.
Likemannsarbeid er å systematisere og bearbeide erfaringer fra tidligere hendelser og situasjoner. Vi kan alle bidra da vårt erfaringsgrunnlag kan være forskjellig.
Dette kan bli en ”vinn – vinn” situasjon, der alle likemenn kan få øket sin kompetanse. Vi blir dermed i bedre stand til å gi gode og praktiske råd om hvordan
forskjellige problemer og utfordringer kan løses i vår kommune eller bydel. Men
som likemenn må vi være forsiktige med å låse oss fast i ”standardløsninger”. En
likemann kan få et spørsmål om en viktig sak. På en likemannssamling kan det
ha vært orientert om en tilsvarende sak og at en behandlingsmåte førte til en god
løsning. Det er likevel ikke sikkert at samme handlingsmåte passer til den saken
likemannen har fått spørsmål om. Her er det viktig at likemannens kjennskap til
lokale forhold som personer, instanser, råd, utvalg m m blir tatt med i vurderingene.
LUPE arrangerer nå i april 2008 samling for 40 likemenn i Trondheim. LUPEs likemannsorganisasjon blir stadig sterkere, og det er nå likemenn i mange kommuner og bydeler.
Men det er plass til og behov for flere likemenn. Derfor en oppfordring ut til medlemmene:
Ta kontakt med ditt fylkeslag eller med LUPE sentralt. Det kan være DU som har
den rette kompetansen til å hjelpe andre.
Thor Henriksen
Nestleder i LUPE

LUPE orienterer
”HELE LANDET” ER VELKOMMEN TIL TRONDHEIM I APRIL 2008!
VI MINNER OM LUPES SENTRALE LIKEMANNSSAMLING 2008
Samlinga går av stabelen fredag
25.- søndag 27. april på det flotte
Rica Nidelven hotell i Trondheim.
Vi starter fredag kl. 17.00 og slutter
søndag seinest kl. 15.00.
Spesielt velkommen til våre nye
medlemmer! Vi har fått en del nye
medlemmer i år, og for disse tror vi
Trondheimssamlinga kan være en
god måte å bli kjent med LUPE på!

Temaer som blir tatt opp på
samlinga er:
- Eie, leie bolig og bostøtte
- Kosthold og mangler ved
kostholdet i boligene
- Sorg og sorgarbeid
- Ferie, ferietilbud, feriekostnader
- Utfordringer for LUPE
- Småtema
- Likemannsarbeidet i LUPE

Flere detaljer finner du i Under Lupen nr 4-2007
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Nidelven stille og vakker du er,
der hvor jeg går og drømmer,
drømmer om deg
som jeg hadde så kjær,
nå er det bare minner.
Den gamle Bybro er Lykkens portal
sammen vi seiler i stjerners koral.
Nidelven stille og vakker du er,
Nå er det bare minner

Nidaros – Trondhjem – Trondheim
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Byen ved Nidelvens utløp har hatt flere navn. Det eldste navnet er Nidaros som betyr ”byen ved oset”. Det var
Nidaros som pilegrimene satte kursen mot i middelalderen for å søke helbredelse og syndforlatelse ved St. Olavs
skrin i den prektige og storslåtte domkirken. Under dansketiden (1450 – 1814) ble byen kalt Trondhjem. I 1930
årene raste en bitter navnstrid, mange vil ha tilbake bynavnet Nidaros. Det kom til et kompromiss i 1936 da Stortinget bestemte at byen skulle hete Trondheim. I år går likemannssamlinga av stabelen i Trondheim. Derfor llitt
historie og disse stemninger fra denne vakre byen.

Bryggehusene i Nidelven

Trondheim har en imponerende og malerisk rekke av brygger i Nidelven slik vi
ser det fra den gamle Bybro. De eldste
bryggene er fra 1700-tallet med front
mot elven, bygget på peler. Dette var
tidligere tiders varehus hvor byens ry
som handels- og sjøfartsby befestet
seg. Nidelven var selve livsnerven for
handel og rikdom.

Mange skip og sjøfolk
kom aldri i havn

På Brattøra har vi minnesmerket over
de mange krigsseilerne fra siste verdenskrig (1940 – 45) som ofret livet for
fedrelandet. I bakgrunnen ser vi det nye
kongresshotellet Rica Nidelven Hotell
hvor LUPE har sin sentrale likemannssamling for 2008.
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Gamle Bybro
Lykkens portal

Byen er preget av de mange broene som
krysser Nidelven. Lykkens portal hadde
bro allerede fra 1681. Nåværende bro
er en heisebro som var helt nødvendig
på grunn av den viktige skipstrafikken
på elven. Broen med utskårne portaler
er fra 1861.
I bakgrunnen ser vi Domkirken, også kalt
Nidaroskatedralen, som er Trondheims
mest sentrale bygning. Domkirken ble
påbegynt av Olav Kyrre omkring 1070
og har vært preget både av intense
byggeperioder, branner og sterkt forfall
opp gjennom århundrene. I 1869 ble
restaureringen av domkirken påbegynt
for alvor. Dette arbeidet pågår fortsatt,
i hovedsak er nå domkirken gjenskapt
etter middelalderens grunntrekk.

Likemannsarbeidet i 2007 i
Trøndelag fylkeslag av LUPE

Vi var totalt 15
deltagere.

V

i har arrangert en lokal likemannskonferanse for Trønderfylkene i
møtelokaler tilknyttet en av Trondheims
restauranter. Konferansen foregikk på
dagtid lørdag 8. desember.
Innbydelsen gikk til alle våre medlemmer, men var utformet slik at andre utviklingshemmede og pårørende som
medlemmene har kontakt med hadde adgang. På den måten fikk vi kontakt med
nye folk som igjen førte til nytegning av
medlemmer.

Leder ønsket velkommen og orienterte om lagets arbeid.
Tema på konferansen var ”Selvbestemmelse” som flere av styremedlemmene
hadde blitt skolert i under SORs konferanse i Trondheim den 30. okt. Vi fikk
en grei og åpen meningsutveksling om
temaet.
Fylkeslagets nestleder og leder gikk rundt
og snakket med hver enkelt deltager om
spørsmål man var opptatt av og hadde behov for å få drøftet. Vi fikk på den måten
knyttet verdifulle kontakter som vil komme til nytte i det videre lagsarbeidet.

Det ble servert lunsj som buffet med
kaffe og dessert, noe som gjorde sitt til å
løse opp stemningen. Etter maten fortalte
Asbjørn Sandvik historier. Gerd Hestad
takket til slutt på vegne av deltagerne for
konferansen og sa at denne sammenkomsten var likemannsarbeid i ordets rette
forstand.
Konferansen hadde en økonomisk ramme
på kr. 4.000. Vi fikk et ubetydelig underskudd.
Tore Gulbraar
fylkesleder
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Overgrep fra Bydelen?
Bearbeidet av Jann-Oskar Granheim

Bydel Nordstrand i Oslo består av områdene Ekeberg, Bekkelaget, Ormøya,
Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan. Bydelen har de siste
årene vokst gjennom små enkeltutbygginger av leiligheter og fortetting av
eksisterende villatomter. Innbyggertall
er ca. 44 400.
Bydel Nordstrand er organisert etter en
resultatenhetsmodell med et bydelsdirektørteam som på et strategisk
overordnet nivå ivaretar personal- og
organisasjonsutvikling, økonomi, samt
samfunn og helse. På operativt nivå
ivaretas forskjellige tjenester til beboerne, med enheter for forebyggende
arbeid, barnevern,hjemmesykepleie,
praktisk bistand, barnehager, boligog dagtilbud, veiledning og støtteordninger for voksne, m.m. Bydelen har
tjenestetilbud til utviklingshemmede
og funksjonshemmede uten at det er
en spesiell enhet for det i h.h.t.
Bydelen opererer med et budsjett for
2008 på kr 790 millioner. Den sysselsetter i alt personer tilsvarende 956
årsverk.
Tilbudene
Nordstrnd har tilbud om avlasting til
familier med et særlig tyngende omsorgsarbeid for psykisk eller fysisk
funksjonshemmede. Vi finner også
tilbud til funksjonshemmede som
trenger assistanse, råd og økonomisk
støtte i forbindelse med endringer og
tilpasning av bolig.
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For voksne utviklingshemmede finnes
et tilbud, Marmorberget dag- og aktivitetssenter, som skal yte et variert
tilbud tilpasset hver enkelt som ønsker
å delta i senterets aktiviteter. Aktivitetene er fordelt på Servicegruppe,
kjøkkengruppe og aktivitetsgruppe.
Marmorbergets samlokaliserte boliger
er et tilbud til personer over 18 år med
langvarige og sammensatte fysiske og
psykiske hjelpebehov. Tjenesten er
døgnbemannet og omfatter hjelp til
medisinsk oppfølging som: Kontakt
med lege, tannlege, fysioterapi; Hjelp
i forhold til legemiddelhåndtering;
Hjelp til personlig hygiene; Pleie- og
omsorg i samarbeid med hjemmesykepleien; Botrening som innebærer
hjelp til selvhjelp i egen bolig;Psykisk
helsehjelp; Hjelp til praktisk bistand;
Koordinering av tjenester ved behov; Individuell plan, samt aktivitet i
hverdagen og sosial trening i et bofellesskap.
Informasjonen ovenfor har vi hentet på bydelens hjemmeside på internet.
Begår bydelen overgrep?
Intensjonen med de forskjellige tjenestetilbudene er svært bra, men som vi
skal se, er det ikke alle som opplever
at det er samsvar mellom det som er
intensjonen med tilbudet, det de mener er bydelens ansvar overfor tjenestemottakere, og den virkeligheten de
opplever.

Pål er 48 år og har en alvorlig
hjerneskade. Han er uten språk og helt
avhengig av heldøgns omsorg, og han
bor i omsorgsbolig. Bydel Nordstrand
har foretatt drastiske nedskjæringer i
tilbudet til Pål, uten at hjelpeverge og
pårørende har fått tatt del i prosessen. I
ettertid har det vist seg at heller ikke de
ulike faginstanser er konsultert.
Pål er en krevende tjenestemottaker, og han lider slik forholdene er blitt.
Trygve er far til Pål og tidligere hjelpeverge. I dag er Lasse, Påls eldre bror,
hjelpeverge. Trygve gir overfor LUPE
uttrykk for at det er ingen overdrivelse
å hevde at Pål er utsatt for en omfattende omsorgssvikt.
- Pål har for eksempel utviklet et
mye mer utagerende adferd, og den
selvskadingen han påfører seg har
økt dramatisk, forteller Trygve. - De
ferdighetene min sønn hadde tilegnet
seg, er gått tapt. Han har heller ingen
planlagte aktiviteter i boligen, oppfølgingen av planlagte uteaktiviteter er
redusert og det er fire år siden han var
på ferie.
- Han har med andre ord fått en
radikal endring av livssituasjonen sin,
understreker en fortvilt far.
Det er gjort betydelige endringer i boligens rutiner og personalets arbeidsoppgaver. Individuelle tjenesteytelser er i
stor grad blitt gjort til fellesløsninger.
Dette gjelder blant annet innkjøp av
mat og husholdningsartikler.
- At individuell handling i nærbutikk er en god aktivitet for Pål, blir det

ikke tatt hensyn til, og omleggingen har
ført til at han har fått økte kostutgifter,
sier Trygve. – Vi synes det er underlig
at varene bestilles i butikk ca. 15 km
fra boligen. Fraktutgiftene utgjør ca.
kr 500,- pr. mnd. for Pål.

Spørsmålene ble i desember 2007
rettet til Bydelsdirektøren i Nordstrand
bydel, i brevs form fra Kommunerevisonen.
I skrivende stund foreligger det
ingen svar fra bydelen.

Bydelen begrunner endringene med
at individuelle innkjøp er sløsing med
personalressurser. Derfor bestilles alt
via faks, og varene bringes til boligen.
Bydelen sparer penger og sender
regningen til tjenestemottakerne.
Ordningen fører til store planløse innkjøp, og av og til leveres varer av dårlig kvalitet eller varer med kort holdbarhet.

Brysomme pårørende
- Vi synes at det er oppsiktsvekkende
at styreren, som allerede er tilsatt i to
omsorgsboliger, blir tilsatt i ytterligere
en bolig, slik at styrer nå har sitt virke
i tre omsorgsboliger. Dette gjøres i en
tid med underbemanning, og med personale som i hovedsak består av ufaglærte og vikarer i Påls bolig.
Manglende styring og oppfølging
og opplæring fører til frustrasjon hos
personalet, dårligere arbeidsmiljø, redusert trivsel og økt sykefravær.
Her ligger sannsynligvis noe av
forklaringen på at det er vanskelig å
få søkere til utlyste stillinger i denne
omsorgsboligen.

En alvorlig konsekvens av de tiltak
bydelen har innført i boligen er at personalet, i lange perioder, består av ufaglærte og vikarer. De blir naturligvis
ikke kjent med Pål og behovene hans
for omsorg og oppmerksomhet. Pål er
bl.a. helt avhengig av hjelp til måltidene.
Hjelpeverges og pårørendes anstrengelser for å hjelpe Pål i en vanskelig
Trygve forteller at denne situasjonen situasjon blir møtt med liten forståelse
har ført til at Pål ofte får mat som det er av bydel og boligansvarlig. - Tvert i
lett og raskt å gi ham, for eksempel ris- mot får vi høre at vi engasjerer oss for
grøt, rømmegrøt og Cultura. En over- mye og at vi oppfattes som brysomme,
dreven bruk av disse melkeproduktene forteller Terje Davidsen.
har ført til at han har utviklet melkeinBydelen fatter vedtak og utarbeider
toleranse, og han har hatt et stort vekt- Påls tiltaksplaner uten deltakelse fra
tap.
hjelpeverge. Samarbeidsmøter i bo- Det er hevdet fra faginstanser ligen eksisterer ikke lenger, og Pål er
at vekttapet, den økte utageringen og uten primærkontakt i lange perioder.
selvskadingen, kan ha sammenheng I disse periodene er kommunikasmed feilernæring, sier Trygve.
jonen mellom boligen og hjelpeverge/
Pål blir gitt mye kosttilskudd. I pårørende nærmest fraværende.
perioder blir tilskudd gitt som erstatDet er Radarveien dagsenter som
ning for mat. Innkjøp av kosttilskudd sørger for kontakten med hjelpeverge/
utgjorde til sammen ca. kr 16.000,- for pårørende og andre aktuelle instanser.
årene 2005 og 2006. Dette er utgifter
som kom i tillegg til de økte husholdn- - bydelen begår overgrep...
ingsutgiftene.
- Jeg mener at bydelen har ansvaret
- Vi mener at det foreligger så grav- for at Pål lider under alvorlig omerende forhold i denne saken, bl.a. med sorgssvikt og at tillærte ferdigheter
store innkjøp, at vi har bedt Kommu- har gått tapt. Bl.a. er han tilbake på
nerevisjonen å se nærmere på saken, bleiestadiet, kan Påls far fortelle. - I det
forteller Trygve. - Der var de enig i at Pål i dag har større psykiske og fysiske
det er grunn til å stille en del spørsmål problemer enn han noen gang har hatt,
ved de rutinene som er etablert ved bo- er det det ikke tvil om at bydelen begår
ligens matinnkjøp.
overgrep, hevder han.

De pårørende har hatt forskjellige
spørsmål som vedrører enkeltvedtak på
tjenester etter Lov om sosiale tjenester
§4, manglende kommunal oppfølging
og Individuell plan, gående med ulike
instanser siden januar 2005
- Etter 1 ½ års slit med bydelen, orket vi ikke mer. Derfor engasjerte vi i
juli. 2006 advokat Petter Kramås til å
håndtere saken for oss.
- I dag, skriver vi januar 2008, men
ennå kan ikke Kramås avslutte saken.
Det er fra bydelen fattet vedtak
for Pål, men Kramås har klaget. Det
er gjort nytt vedtak, men Kramås har
klaget igjen. Det er gjort flere henvendelser til Fylkesmannen, bl.a. med
klager på vedtak.
I februar 2006 ble Påls fastlege, Pål
Jerve ved Seter legegruppe, bedt om,
sammen med en ernæringsfysiolog fra
Heggeli Helehetsmedisin, å ta seg av
den medisinske oppfølgingen ved omleggingen av Påls kosthold. – Vi opplevde imidlertid ikke noe engasjement
fra gruppen, og til tross for utallige
purringer, også skriftlig fra Kramås,
hører vi ingen ting.
- I oktober 2007 sendte vi saken til
Bydelsoverlegen. Saken ble purret på i
desember, men fremdeles er det ingen
respons å få.
- I januar i år tok jeg kontakt med
Bydelsoverlegen over telefon. Han var
overhodet ikke interessert i saken. Begrunnelsen for at han ikke hadde svart
på vår henvendelse, var at det kom så
mange saker til ham at han ikke kunne
ha oversikt over hver enkelt sak.
- Vi har aldri opplevd maken til
inkompetent behandling og trenering
av en sak, fremholder Trygve, som
naturlig nok er dypt fortvilt på vegne
av sin sønn.
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Mørke skygger over framtiden
De ansatte ved Trastad aktivitets- og opplæringssenter (TAOS)
stiller seg uforstående til vedtaket om å legge ned senteret. De
er misfornøyd med hele prosessen
Kvæfjord kommunestyre vedtok tirsdag uten debatt å legge ned TAOS. Det
vil si at TAOS er historie fra 1. april
2008. Akutt behov for innsparing er
hovedgrunnen for vedtaket.
– Vi er ikke motstandere av omstilling, men vi reagerer på framgangsmåten i saken. Saken er ikke
tilstrekkelig utredet. De gjør et vedtak
om å legge ned, for at man så i ettertid
skal finne ut hvordan omorganisering
skal bli seende ut. Vi ansatte får ikke
være med i prosessen før etter vedtaket er gjort, sier de ansatte, representert
ved Chris Buunk (rektor/senterleder),
Kristin Johnsen, Leif Erik Storø og
Inge Rabben.
I dag er det 25 årsverk ved TAOS.
Etisk plikt
Endringene er fra administrasjonen i
tillegg til akutt innsparing begrunnet
blant annet med at det er endringer i
brukermassen. Det vil si at brukerne
er blitt ti år eldre siden TAOS ble
etablert. Når TAOS legges ned vil det
bli opprettet en ny enhet – Voksenopplæring og aktivitets-fritidstjeneste.

13 stillinger overføres omsorgstjenesten i kommunen, mens tre stillinger
forsvinner. I tillegg må de ansatte
påregne turnus og helgejobbing. De
ansatte ved TAOS er ikke redd for
sine jobber på grunn av at de fleste
har lang ansiennitet i kommunen. De
er skeptiske av etiske grunner.
– Ingen av oss vet hva som skjer
etter 1. april. Ingen vet hvor mye
penger man sparer på dette. Derfor
har vi en etisk plikt på vegne av brukerne til å si fra. I mange tilfeller er
vi deres eneste nettverk. Noen må jo
prate brukernes sak.
Må være forsiktig
Det som bekymrer dem er hvordan
brukerne vil reagere på en omstilling.
– Vi vet jo ikke om det blir et bedre,
like bra eller dårligere tilbud. I saksframlegget blir det brukt ord som
generell senket standard/kapasitet.
Mange av de psykisk utviklingshemmede er bundet opp av rutiner. Den
minste endring kan ødelegge hele
dagen for dem. Derfor må man være
forsiktig og kjenne brukerne godt før

man gjør noen endringer, sier de.
De ansatte mener at saken kunne
vært planlagt bedre i forkant med både
dem og brukerne.
Ingen telefoner
De er heller ikke spesielt fornøyd med
hvordan saken er behandlet av politikerne.
– Det som skuffer oss er at ikke en
eneste politiker har ringt hit og spurt
om råd. Vi skjønner at politikerne har
et problem med kommuneøkonomien
og må spare penger. Men hva vet de
egentlig om TAOS, spør de ansatte.
– Er dette lokaldemokratiet i Kvæfjord i praksis så blir vi i veldig tvil om
hvordan andre saker bankes igjennom.
Nå skal det settes ned en styringsgruppe og arbeidsgruppe til organiseringen av det videre arbeidet i omstillingen. I sistnevnte gruppe skal også
ansatte fra TAOS være med.
– Forhåpentlig kan vi øve stor innflytelse i denne arbeidsgruppa. Problemet er imidlertid at veldig mye er
bestemt på forhånd.

Trastad aktivitet og opplæringssenter (TAOS)
• TAOS er opprettet for funksjonshemmede og baserer seg på opplæring
i en eller annen form. Det kan være fra
det å kunne te seg i sosiale situasjoner, kle på seg et par sko og til å kunne
føre samtaler, lese og skrive. TAOS er
en læringsarena og en samværsarena
utenfor deres private hjem.
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• TAOS ble i 1999 dannet ved en sammenslåing av tidligere Trastad skole
og Dagsenteret i Kvæfjord.
• 25 årsverk fordelt over 30-32 personer jobber i TAOS som lærere,
vernepleiere, logoped og miljøarbeidere. Om lag 50 brukere er innom
senteret daglig.

• I tillegg tilbyr de blant annet språkopplæring til afasigruppe, norsk med
samfunnskunnskap for fremmedspråklige elever, annen voksenopplæring og et tilbud for elever med
Downs syndrom (aldersgruppen 8 til
16 år).
• Vedtatt nedlagt av kommunestyret i
Kvæfjord. Opphører fra 1. april 2008

Ulovlig nedleggelse

Endrer ikke
tilbudene

– Vi mener Kvæfjord kommune ikke har fulgt lover og regler Kultur- og oppvekstsjef Lars
da kommunestyret bestemte seg for å legge ned TAOS.
Tverseth holder fast ved at
kommunen ikke gjør noe
lovbrudd fordi brukerne forsatt vil få et tilbud.
Det sier Ole Kristian Berntsen, leder
for Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE). Han
mener Kvæfjord kommunes vedtak om nedleggelse av TAOS er et
lovbrudd.
– For det første mener jeg det er
trist at de legger ned tilbudet til brukerne. Men samtidig mener vi at det i
denne saken er visse lover og regler
som ikke er fulgt, sier Berntsen.

– Dersom noen skal fratas et tilbud
de har om dagsenter må det fattes enkeltvedtak om det. Og dersom tilbudet eventuelt skal erstattes med hjemmetjenester av ymse slag må det fattes
enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven
om tjenestene som i så fall skal komme i stedet. I sosialtjenesteloven står
det svart på hvit at avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes
som enkeltvedtak.

Enkeltvedtak
Berntsen mener rettighetene til brukerne ikke blir ivaretatt. Dersom noen
skal fratas et tilbud de har om dagsenter må det fattes enkeltvedtak om det.
Hver av brukerne på TAOS har fått
fattet et enkeltvedtak av kommunen
om hvilket tilbud de skal ha i hverdagen. Skal dette gjøres om, så må det
fattes nye vedtak for samtlige. Det
er foreløpig ikke gjort i denne saken.
Derfor hevder Berntsen at vedtaket i
kommunestyret kan være ulovlig.
– Etter min mening kan ikke kommunestyret gjøre budsjetvedtak som
slår beina under det eksisterende
dagtilbudet så lenge enkeltvedtakene
består, konkluderer Berntsen, som
får støtte fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede, og deres advokat
Petter Kramås fra Advokatfirmaet
Hestenes og Dramer & Co:

Vil klage
Bakgrunnen for at Berntsen står så
hardt på at loven skal følges, er at
brukerne skal ha mulighet til å klage
på enkeltvedtakene.
– Enkeltvedtaket skal sendes til
brukerne, eventuelt pårørende eller
vergene. Disse har tre ukers ankefrist.
Så skal kommunen gi et tilsvar på
dette. Så kan de igjen klages videre
til Fylkesmannen. Først når klageprosessen er over kan kommunen vedta
et nytt tilbud. Her har Kvæfjord kommune startet i feil ende, fastslår Berntsen, som ikke ser bort fra at forbundet hans vil klage inn saken.
– Vi mener de har brutt loven.
Kommunene har ofte en tendens til
ikke å bry seg. Vi har lover for at de
skal følges. Dette er en prinsippsak.
Derfor kommer vi helt sikkert til å
klage.

– Dette blir en videreføring av enkeltvedtakene. Hver enkelt av dem vil
få et tilbud. Men enkeltvedtakene er
ikke knyttet til et bestemt sted, sier
Tverseth, som mener tilbudet de vil gi
etter 1. april 2008 vil være tilnærmet
like godt som i dag.
– De årsverkene som blir igjen vil
fortsette å gi et tilbud.
Tverseth sier at kommunen vil
spare de tre årsverkene som reduseres,
husleie på rundt 250.000 kroner, samt
noe mer med å legge ned TAOS.
– Det er flere årsaker til at vi velger å legge ned TAOS. For det første
er det lenge siden det ble politisk
bestemt at man fra 2008 skulle se
nærmere på organiseringen av TAOS.
Noe av det viktigste i dette er at de
fleste av brukerne begynner å bli pensjonister og dermed vil ha en roligere
hverdag. Omorganiseringen vil gjøre
det mindre krevende for dem, mener
Tverseth, som også regner med å
spare med at det blir mindre dobbeladministrasjon. I går fikk administrasjonen kritikk for framgangsmåten
i saken. Ansatte mener at saken er
ikke tilstrekkelig utredet.
– Grunnen til at vi valgte å ta dette
med i budsjettet for 2008 var at vi i
oktober for alvor skjønte ståa i den
økonomiske situasjonen i kommunen. Da måtte vi lete med lys og lykt
hva kunne vi gjøre enklere og mer effektivt. Omorganiseringen av TOAS
er en av disse, forklarer Tverseth.

Disse artiklene har tidligere vært trykket i Harstad Tidende 21. og 22. desember 2007
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Alle liv har mening og dybde
Et besøk på Framskolen på Vallersund Gård på Fosen i Sør-Trøndelag
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Det som blir fremhevet i skoleplanen
er at omsorgsreformen med sterk integrering i samfunn krever større innsats
enn tidligere. Erfaringene fra barnetrinnet i grunnskolen har vært positive,
men allerede på ungdomstrinnet vil
mange elever føle seg annerledes på
en negativ måte. Der jevngamle elever
utvikler uavhengighet og løsrivelse fra
foresatte blir ofte de ressurskrevende
elevene henvist til ”en-en situasjoner”
som fører til stor avhengighet til voksne omsorgspersoner. Naturlig nok vil
denne elevgruppen ha stort behov for
å være sammen med mennesker som
mer ligner på dem selv. All ungdom
har behov for samvær i en uforpliktende atmosfære hvor kameratskap og
forelskelser har sin naturlige plass.
Fire av skolens elever, bakre rekke fra venstre: Rune (21) fra Hurdal og Marcus
25) fra Sandnes. Foran: Hege (19) fra Trondheim og navnesøsteren Hege Cathrine (27) fra Bjugn.
Vi foreldre har naturlig nok fokus på
barnet, deres vekst og utvikling uansett graden av hemning. Samfunnets
innsats ligger også på dette planet, barnehage og skole står sentralt. Alle har
rett til videregående skole i dag, ofte
kan skoletilbudet bli utvidet med både
ett og to år. Folkehøgskolen gjør en
stor innsats som et tilbud til den som
skal våge spranget ut fra foreldrehjemmet.
Hva med voksenlivet? Vil vår datter
eller sønn kunne delta til en viss grad
i arbeidslivet? Hva med bosituasjonen
og det sosialt liv? Foreldrenes tvil og
engstelse vil alltid være der.
En gruppe mennesker innenfor
Camphill-bevegelsen har tatt tak i
nettopp denne vanskelige overgangen fra ungdom til voksen og etablert
et toårig lærested innenfor en av sine
landsbyer i Trøndelag. Tiltaket har de
kalt FRAMskolen som beskrives slik:
Et toårig folkehøyskolelignende lære10

sted for unge voksne utviklingshemmede mellom videregående skole og
et aktivt yrkesliv – fra livet i familie og
skole, til et liv som voksen.
Utsagnet har i seg både et innhold og
en målsetting. Etter min mening forvirrer det noe at de trekker inn folkehøgskolen i beskrivelsen av opplegget. Folkehøgskolen har i vårt land sin
egen historie og tradisjon. Framskolen
derimot er sterkt knyttet til Camphilllandsbyene som har sin egen ideologi
(se egen ramme).
Under mitt besøk på Vallersund Gård
fikk jeg en lærerik omvisning og ikke
minst en god samtale med daglig leder Dag Balavoine. Jeg vil i det følgende støtte meg til skoleplanen som
har mange interessante synspunkter
innenfor det vi gjerne kaller integreringsdebatten. Balavoine selv brukte
uttrykket omvendt integrering, et begrep det ikke er lett å forstå rekkevidden av.

I skoleplanen utdypes dette slik:
Framskolens målsetting er å veilede
unge voksne utviklingshemmede
gjennom de første og avgjørende
skrittene fra livet i familiens og skolens regi til et liv som voksen i dagens samfunn. Skolen er toårig og
har som mål å gi den unge innsikt
i hvilke muligheter den enkelte kan
ha i forhold til framtidig boform, yrkesrettet utdanning og valg av livssituasjon som innebærer meningsfullt
arbeid og sosialt liv.
Framskolen startet formelt opp den 20.
august 2007 med fem elever. Skolen er
slik jeg oppfattet det en integrert del
av Camphill landsbyen i Vallersund.
Landsbyen har vært i drift i 25 år og
det bor i dag omtrent 50 mennesker på
det gamle handelsstedet her ute ved
havet vest på Fosenhalvøya.
I undervisningen legges det stor vekt
på arbeidspraksis som en naturlig del
av gårdens drift og landsbyenes liv.
Ukeprogrammet har aktiviteter fra
kl. 7 til 19, men med romslige pauser

imellom. Elevene er ikke redde for å delta i utarbeid som følger
årstidene. Det er arbeid på gården med husdyr, gartneriet med
urtehage, bakeri, veveri og eget verksted hvor tørking og pakking av urtene foregår. Arbeidserfaring er svært viktig. Ut fra
egne erfaringer vil jeg få hevde at det er på dette punktet den
offentlige skolen har lite å tilby.
Botreningen kaller Framskolen ”kunsten å skape et hjem”. Bolig og klær, personlig hygiene, lage mat og stelle i stand et måltid er elementer som naturlig kommer inn her. Det første året
bor elevene på internat, det andre året øver elevene seg på å bo
mer selvstendig. De som ønsker å bo i egen bolig får hjelp til
dette.
Som ellers innenfor Steiner-pedagogikken står kunstneriske
aktiviteter sterkt ved skolen. Det kunstneriske arbeidet består
av teater og drama, sang, musikk, maling og poesi. Det legges
lite vekt på konkurranseidrett, derimot får elevene utfordringer
i fjellturer, ridning, bueskyting og sjøliv.
Jeg kommer raskt i kontakt med elevene som er mellom 19 og
27 år og er fra forskjellige deler av landet. De er åpne, blide og
pratsomme. Vi holder til i en vakker, gammel bygning, rommene er pent møblert, samværet er rolig og godt. Det er stille
her, noe form for stress merkes ikke. Jeg blir invitert til et fellesmåltid i spisestua som foregår i den samme rolige atmosfæren.
Det bli spennende å følge utviklingen ved skolen. Særlig det
andre året, senioråret, hvor en mer og mer vil orientere seg ut
fra skolen med sterkt fokus på framtidige bo- og arbeidsforhold, eventualt studiesituasjon som elevene velger etter skoleslutt. Det legges ikke opp til at de som har vært ved Framskolen
skal flytte tilbake til foreldrehjemmet.

Øverst: To av landsbyens medarbeidere foran Hans
Nilsen Haugestua: Peter og Dag. Over: Skolens daglige leder, Dag Balavoine, bak disken i den gamle
krambua som er en del av Vallersund Gård.

Camphillbevegelsen
Camphillbevegelsen ble startet av
en gruppe krigsflyktninger i 1940
i Camphill, en liten landeiendom
ved Aberdeen i Skottland. Arbeidet
foregår i landsbyer og er inspirert
av antroposofien som i stor grad er
basert på Rudolf Steiners tenkning.
I disse landsbyene har alle den samme rett til meningsfulle livsoppgaver og et innholdsrikt liv.
Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet, landsbyboere og medarbeidere står side ved side i de mange
oppgavene som hverdagen krever.
Landsbyene vurderer ikke lønn i
forhold til arbeidsinnsats. Verken
medarbeidere eller landsbyboere

får utbetalt lønn, men alle får sine individuelle behov dekket. Landsbyboerne forvalter sine trygdepenger selv
og de som trenger hjelp med dette får
det av hjelpeverge eller annen ansvarlig person.
I Norge har vi seks landsbyer. Den
eldste av disse er Vidaråsen i Vestfold,
her bor det omkring 150 mennesker.
Solborg ligger i Jevnaker i Buskerud fylke mens Hogganvik ligger i
Vindafjorden i Ryfylke.
I Trøndelag har vi tre landsbyer:
Jøssåsen i Malvik kommune, Vallersund Gård og Kristoffertunet som ligger på Rotvoll rett utenfor Trondheim.
Landsbyene har mellom 30 og 50 inn-

byggere, bortsett fra Vidaråsen.
Landsbyene mottar mennesker med
psykisk utviklingshemming og andre voksne med særlig omsorgsbehov. Søkeren må være over 18
år gammel. Beboere til landsbyen
tas inn på grunnlag av kommunale søknader. Søkere inviteres til
en personlig samtale og deretter et
prøveopphold.
De som ønsker å bli medarbeidere i en landsby kan ta direkte
kontakt med en av landsbyene.
Camphill-landsbyene tar også i
mot unge mennesker som ønsker et
praksisopphold i forbindelse med
studier.
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Ut på tur med Oslo/Akershus Fylkeslag av LUPE

D

et finne ikke noe deiligere for slitne og stressede
mennesker enn å reise med båt! Selvfølgelig er det
litt kaotisk å bli ferdig med å pakke, huske alt, bestille
drosje for å nå frem i tide, men så... Vel om bord og installert i lugaren, er det bare rusle opp til baren eller salongen
unne seg et lite glass hvit vin og vite at NÅ, nå kan du
senke skuldrene – ikke noen krav, ikke noe uforutsett du
bare MÅ løse; nei du kan bare nyte!
Fredag 2. november var vi med Oslo/Akershus Fylkeslag av Lupe i alt 82 personer som gikk ombord i “Crown
of Scandinavia”. Vi traff gamle kjente og vi traff hyggelig
mennesker vi aldri hadde møtt før.
Stemningen var god helt fra starten, og den ble ikke dårligere når vi gikk til årets første julebord! Varmt og kaldt
av masse deilige retter og ikke å forglemme desserter. Her
tror jeg alle fant noe som smakte, og min Lisbeth, som jeg
er hjelpeverge for, er en kløpper til å rense reker og spiste
mer enn sin andel! I salongen var bord reservert og Kaffe
Avec smakte fortreffelig etter maten. Praten gikk livlig og
noen fikk seg også en svingom til fin dansemusikk.
Lørdag morgen tok vi matebuss inn til Kongens Nytorv.
København var velsignet med pent vær, +6 grader, men
som alltid i denne byen en sur vind. Her gjorde alle hva
de selv hadde lyst til; noen hadde gjort avtaler med kjente
som bodde i byen, noen hadde på forhånd planer om hva
og hvor det skulle handles, mens andre slentret på strøket,

Fred og fridom

tok en kaffekopp eller øl og tok noen pauser hvor de bare
satt og studerte folk.
Bussen tilbake fra Kongen Nytorv ble dessverre en
nedtur for noen av oss. Det er en profesjonell bande som
har spesialisert seg på å stjele lommebøker fra reisende
som skal tilbake til båten. Det skjer i den trengselen som
oppstår når man skal gå på bussen. Jeg har ved en senere
anledning sett hvordan de opererer – fire personer kommuniserer med mobiltelefon og gir signaler til hverandre,
og minst en av dem blander seg med de reisene og stjeler.
Synd, for dette er etter hvert en slik plage at det setter en
ellers så trivelig by som København i et litt dårlig lys.
Vel tilbake på båten var det deilig med en strekk på
køya før vi gikk til kveldens 3-retters middag. Som det
kvalitetsmenneske Oddny er, hadde hun tatt opp ting hun
ikke var fornøyd med fra DFDS’ side. Resultatet? 3 deilige viner til maten og glassene til hovedretten ble fylt opp
mer enn én gang!
Under middagen ble Oddny rikelig takket og ikke minst
gratulert som 70 åring – og en meget sprek sådan. Måtte
hun vare i 70 år til og arrangere flere turer for oss til Kongens glade by (og andre byer)! Vi var vel fornøyde etter en
fin tur, med rolig seilevær og masse hygge og gleder oss
allerede til neste gang!
Stor takk fra Lisbeth og Kari

Eg vil ha fred og fridom.
Eg vil ikkje vere bunden til treldom,
til eit åk som likevel ikkje er mitt.
Eg vil ha fred og fridom.
Eg vil ikkje vere bunden til
klokkeslett, mas og kav.
Eg vil vere fri som fuglen,
ikkje sitte fast
i tornekratt og einer.
Eg vil vere fri som alka.
Med god oversikt over sjø og hav,
og eit blikk mot godver

Anne Helene Eide har sendt oss dette vakre diktet som
hun håper vil kome på trykk i bladet. Eit blad som hun
skriver hun synest er kjempefint, og at hun alltid synes
det er kjekt å sjå det i posten.
Vi takker for gode ord!
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Eg vil ha fred og fridom.
Men likevel akkurat passe med
utfordringar, med eit løfte
om vekst og solskinn

NOTISER
www.familienettet.no

Ny stor trykksak fra NAKU

Marihøna

Familienettet er for alle familier som
har barn med nedsatt funksjonsevne og/
eller kronisk sykdom. Målet med nettstedet er å gjøre det enklere å finne og
å ta i bruk informasjon, samt å gjøre det
mulig for foreldre å dele kunnskap og
erfaring med andre i en lignende situasjon. Familienettet erstatter ikke brukerorganisasjonenes egne nettsteder, men
er en veiviser til andre nettsider som
har nyttig informasjon å gi.
Gå inn på www.familienettet.no og se
selv!

Helseoppfølging av personer med utviklingshemning
Det er NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning som har
gitt ut denne rapporten på oppdrag fra
Sosial- og helsedirektoratet. Dette har
blitt en svært omfattende rapport på
hele 57 sider. Rapporten gjør det helt
klart at det må iverksettes tiltak som
øker kunnskapen hos utviklingshemmede selv, hos nærpersonene og i helseapparatet. Les mer om helseoppfølgingen i ”Under Lupen” nr. 3. 2007, s.
14.

Marihøna er Norges eneste tidsskrift om
Downs syndrom. Her finner vi historier
fra foreldre, fagartikler, reportasjer, nytt
fra foreldreforeninger og masse annet
spennende.
Bladet kan bestilles post@marihona.
com eller: Marihøna, Steinbiten 5, 6515
Kristiansund.
Det gis ut fire utgaver årlig. Årsabonnement: Kr. 310

SAFO
SAFO er et samarbeidsforum for fire
interessepolitiske organisasjoner for og
av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse organisasjonene er med:
Foreningen Norges Døvblinde, Norsk
Forbund for Utviklingshemmede,
Norges Handikapforbund og Norges
Blindeforbund. Disse organisasjonene
er ikke tilsluttet FFO. Daglig leder i
SAFO er Bettina Thorvik.

www.fritidforalle.no
Sosial- og helsedirektoratet har gitt
Kristiansand kommune oppdrag i å
være et faglig knutepunkt for støttekontakter, kultur- og fritidstiltak. Det
er nå utviklet en nettside som skal virke
inspirerende på andre kommuner som
ønsker å utvikle tilbudet på i denne sektoren. Her kan vi finne mange kreative
løsninger! Gå inn på nettstedet og gi
ideene videre til de kommunale kulturkontorene.

SOR Rapport
Stftelsen SOR gir ut dette fagtidsskiftet
med seks utgaver i året. Her finner vi
artikler og fagstoff, reportasjer fra innog utland, synspunkter og meninger
og annen informasjon. Tidsskriftet kan
bestilles sor@sor-nett.no eller: Stiftelsen SOR, Diakonhjemmet Høgskole,
Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo.
Tidsskriftet koster kr. 250 pr. år

Bokomtale

”De fire årstidene”

Vare stemninger - og tanker og og tro og drømmer
Forfatter til diktsamlingen ”De fire årstidene” er HegeAnette Havik, en kvinne på 35 år. Hun har mange talenter.
Hun vever de vakreste brikker og løpere på tekstilverkstedet hvor hun jobber. Hege-Anette har en klokkeklar
stemme og synger solo i Dissimilis. Jeg har hørt henne på
konsert på Rådhusplassen, sikker og erfaren, med en sterk
stemme som bærer langt. Hjemme akkompagnerer hun
seg selv på piano. Hege-Anette bor i en privat leilighet i
et boliganlegg for mennesker med utviklingshemning, og
reiser daglig til sin jobb.
Jeg har hatt flere samtaler med Hege-Anette der hun har
fortalt om oppvekst og livet nå. I en samtale fortalte hun
at hun skrev dikt. Der og da deklamerte hun – uten å måtte
lete etter ord – noen dikt fra den tiden hun var tenåring.
Det gjorde inntrykk, både innholdsmessig og hva hun
husket mange år etter. Det var stemningsmettede dikt.
Jeg spurte om hun hadde skrevet flere dikt, og fikk denne
samlingen sendt fra henne. Det er dikt fra Hege-Anettes
siste år på skolen. Diktene dreier seg om konkrete opplev-

elser, naturfenomener, om tanker og tro og drømmer om
en mer fredelig verden. De formidler Hege-Anettes varhet
for stemninger og hennes evne til å sette ord på dem.
Hege-Anette har Downs syndrom og er svaksynt. Hun har
hatt en oppvekst med en mor som har stimulert hennes
sangglede fra første stund og fulgt henne opp i alle år
på aktiviteter, turer og konserter, med god støtte av sin
mann.
Det er en glede for FoA å gi ut denne diktsamlingen. Vi
håper den blir lest av mange, og at noen kanskje får lyst
til å tonesette noen av diktene. Spesiell takk til deg HegeAnette som stadig viser hva som er mulig.
Forlaget Aldring og helse
Postboks 2136
3103 TØNSBERG
post@aldringoghelse.no, www.aldringoghelse.no
Tlf.: 3334 1950, Faks: 3333 2153
Kirsten Thorsen
Leder av FoA
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ADRESSER OG TELEFONER
Verv:

Navn / Adresse

Telefon

E-post:

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

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, Hundvågveien 41A-206, 4085 Hundvåg

51 54 81 93 - 974 14 176

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:

Mikal Eriksen, Erl. Nilssensv. 7, 9300 Finnsnes

905 86 276

miklagar@bluezone.no

Trøndelag:

Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

73 80 91 93 / 934 68 291

gulbraa@online.no

Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden

35 02 03 84

ivtol@online.no

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold:

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 ..................................................................

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

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

Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Medlemskontingenten er
i 2008 kr 200,-.

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

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

BLAD

B

Retur:
LUPE
Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO

ISSN0805-2238

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
AKERSHUS

Hurdal kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 63 92 05 16 - Fax. 63 98 97 88
E-mail: postmottak@hurdal.kommune.no
www.hurdal.kommune.no

AUST-AGDER

Vegårshei kommune Åpen Omsorg

SOGN og FJORDANE
Solund kommune

Tlf. 57 78 62 00 - Fax. 57 78 62 01
E-mail: post@solund.kommune.no
www.solund.kommune.no

Vik kommune

Tlf. 57 69 82 00 - Fax. 57 69 82 01
E-mail: post@vik.kommune.no
www.vik.kommune.no

Tlf. 37 17 02 00 - Fax. 37 17 02 01
E-mail: post@vegarshei.kommune.no
www.vegarshei.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

FINNMARK

Tlf. 72 49 22 00 - Fax. 72 49 22 22
E-mail: postmottak@agdenes.kommune.no
www.agdenes.kommune.no

Hammerfest kommune

Tlf. 78 40 20 00
www.hammerfest.kommune.no

HORDALAND

Odda kommune

Tlf. 53 65 40 00 - Fax. 53 65 40 01
www.odda.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Midsund kommune

Tlf. 71 27 05 00 - Fax. 71 27 05 01
E-mail: postmottak@midsund.kommune.no
www.midsund.kommune.no

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal kommune

Tlf. 74 83 35 00 - Fax. 74 83 35 99
E-mail: postmottak@stjordal.kommune.no
www.stjordal.kommune.no

Vikna kommune

Tlf. 74 39 33 00
E-mail: vikna@vikna.kommune.no
www.vikna.kommune.no

OPPLAND
Gausdal kommune

Tlf. 61 22 44 00 - Fax. 61 22 09 54
E-mail: postmottak@gausdal.kommune.no
www.gausdal.kommune.no

ROGALAND
Tysvær kommune

Tlf. 52 75 70 00 - Fax. 52 75 70 01
E-mail: post@tysver.kommune.no
www.tysver.kommune.no

Agdenes kommune
Frøya kommune

Tlf. 72 46 32 00 - Fax. 72 46 32 01
E-mail: postmottak@froya.kommune.no
www.froya.kommune.no

Klæbu kommune

Tlf. 72 83 35 00 - Fax. 72 83 35 01
E-mail: postmottak@klabu.kommune.no
www.klabu.kommune.no

Røros kommune

Tiltak for utviklingshemmede

Tlf. 72 41 94 00 - Fax. 72 41 94 09
E-mail: postmottak@roros.kommune.no
www.roros.kommune.no

Åfjord kommune

Tlf. 72 53 23 00 - 72 53 23 01
E-mail: postmottak@afjord.kommune.no
www.afjord.kommune.no

VEST-AGDER
Marnardal kommune

Tlf. 38 28 90 00 - Fax. 38 28 90 99
E-mail: service@marnardal.kommune.no
www.marnardal.kommune.no

VESTFOLD
Sande kommune

Tlf. 33 78 70 00 - Fax. 33 78 70 01
E-mail: postmottak@sande-ve.kommune.no
www.sande-ve.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune

Tlf. 69 37 50 00 - Fax. 69 37 50 01
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no
www.hvaler.kommune.no

