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UTFORDRINGER FOR OSS ALLE I LUPE
LUPEs likemannssamling og landsmøte ble gjennomført på Olavsgaard hotell hhv 
22.-23. mai og 23.-24. mai 2009. Alle våre fylkeslag møtte med likemenn og 
delegater, så forsamlingen representerte hele vår medlemsmasse.

Sakslisten, innleggene og diskusjonene viste at om noen saker har blitt løst i løpet 
av årene, dukker det stadig opp nye utfordringer. Noen av disse er lokale eller i et 
fylke, og noen omfatter forholdene for utviklingshemmede i hele landet.

Det er derfor meget viktig at LUPE har en sterk organisasjon både på lokal- og 
fylkesplan, samt sentralt. Det er herunder viktig at kommunikasjon og samarbeid 
virker tilfredsstillende både mellom lokallagene og deres fylkeslag, samt fylkes-
lagene imellom. Kontakten mellom fylkeslagene og landsstyret må også fungere 
best mulig.

For å få til sistnevnte har LUPE sentralt telefon som er åpen 24 timer i døgnet. 
Meldingene kan mottas fortløpende, og blir behandlet, og om mulig besvart i 
løpet av rimelig tid.

Nye saker og utfordringer som oppstår i et fylke er kanskje ikke helt ”nye”. Ofte 
har en tilsvarende sak blitt behandlet i et fylkesstyre, og etter korrespondanse 
eller møter med offentlige myndigheter har den blitt løst på en god og rettferdig 
måte.

Vi er alle medlemmer av LUPE-familien og vi er alle likemenn med kompetanse 
innen flere saksområder. Det er derfor svært viktig at vi alle kan ”snakke med 
familien og naboen”, og dermed få rettledning og ideer til hvordan utfordringene 
kan løses.

God kommunikasjon og godt samarbeid er nøkkelen til å gjøre forholdene for ut-
viklingshemmede og deres familier enda bedre. Dette kan vi alle i LUPE-familien 
bidra til.

God sommer!

Thor Henriksen
Nestleder
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Av Sebastian Helgerud

Da billettene var delt ut og alle var vel ombord i båten, 
tok det ikke lang tid før det allerede var duket for kvel-
dens middag – koldtbord, spekket med godsaker!
Etterhvert som man ble forsynt ventet det kaffe på  
med ”nogo åttåt” på nattklubben, der kveldens høy-
depunkt stod for dør. 

Med live-band på scenen var det flere som fant frem 
til dansegulvet og skulle en ikke trodd bedre, var det 
nok flere som hadde øvd hjemme – for jammen var vi 
flinke!

Med et slikt tempo og stemning er det ikke rart klok-
ken går fort, og det begynte å bli tid for å legge seg – 
vi hadde tross alt en hel dag i København foran oss.

Båten nærmet seg København da vi alle mann alle 
hadde stått opp, og det var tid for en solid frokost før 
storbyen stod for tur. 

Vel i land kom vi oss inn til sentrum, enten vi tok bus-
sen, taxi eller bena fatt. Timene blåste unna enten en 

gikk og tittet på hva København hadde å by på, café-
besøk, tok en tur innom tivoliet, restaurant eller bare 
nøt den danske luften i ro og fred. Med stormskritt 
nærmet det seg hjemreise, og det gjaldt å komme seg 
tilbake igjen.

Vel ombord igjen var det disket opp med en herlig 
treretters middag. Vel forsynt fant vi alle veien til natt-
klubben igjen, hvor vi på ny fant frem gamle ferdighe-
ter og sammen hygget oss i aller største grad. 

Vel hjemme kan vi se tilbake på denne turen som en 
meget positiv opplevelse med god stemning og mye 
moro. Som det ble sagt under middagen på hjemturen 
kommer ikke turen av seg selv. Dette har vært planlagt 
i hver minste detalj, og på vegene av alle vil vi takke 
Oddny for hennes innsats og arbeid. Dette har vært en 
utrolig fin tur, og hun fortjener en stor takk!
Vi vil også takke alle som var med for en fin tur, og vi hå-
per vi ser både kjente og ukjente ansikt også neste år!

Et tilbakeblikk på LUPE-turen til København – 14. – 16. november 2008

København
Helgen 14. - 16. november var det duket for helgetur til København i regi av LUPE. Dette har med årene 
blitt en tradisjon, og er en avslutning på året som har vært, hvor alle medlemmer i LUPE avd. Oslo/
Akershus inviteres til en hyggelig 2-dagers tur til København.
Det hele startet på kaien på Vippetangen klokken fire fredag ettermiddag.

Denne artikkelen av 17 år gamle Sebastian Helgerud skulle vært med i forrige utgave av Under Lupen sammen med Ulrikke 
Berg sitt innlegg. På grunn av en liten blunder fra redaktørens side, ble den utsatt til dette nummeret. Redaktøren beklager 
blunderen og lover å gjøre sitt til å unngå at lignende skjer i fremtiden.
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Fjorårets vellykkede tur ble gjentatt i år med noen 
og førti medlemmer. Magnus og mor var med på tur 
for første gang i Lupesammenheng. Spente var vi 
selvfølgelig med nytt sted og ukjente mennesker. Vi 
kjørte selv med egen bil og kom opp på fjellet fredag 
ettermiddag i full sol og vårstemning.

I resepsjonen ble vi møtt av Kirsti, aktivitetsleder, en 
strålende og allsidig dame som gjorde alt for at vi skulle 
føle oss velkommen.

Det ble arrangert fellestransport fra Oslo for alle 
Lupedeltakerne. De ankom Oset Høyfjellshotell før 
velkomsthilsen og nydelig buffet som sedvanlig besto 
av varm og kald mat og et godt utvalg av desserter.  
Det var kjempegodt. Etterpå var det dans. Gruppen 
”Livsglede” fra Fredrikstad var tilstede også i år med 
egne musikkanter som vi hadde stor glede av.

Programmet var stort 
sett det samme som forrige 
året, men pga. lite snø ble 
beltebilturen ut i marka 
endret til en fottur ned til 
lavvoen ved vannet hvor det 
var bål og sang. Etterpå var 

det lunsj med grilling utenfor hotellet. På ettermiddagen 
var det sangstund i dansesalen, og de som hadde mer lyst 
på en dukkert i bassenget kunne gjøre det.

Lørdag 18. april fylte Magnus, et av de nyeste 
Lupemedlemmene, 19 år. Han fikk en storveis feiring 
med bla. bursdagsang i spisesalen. Etter en deilig 
reinsdyrmiddag kom den store overraskelsen til 
bursdagsbarnet, en nydelig kake med stjerneskudd. Gjett 
om det var stas. Så var det dans igjen.

Det å være nytt medlem og være med på Lupetur for 
første gang var en veldig hyggelig opplevelse. Vi ble 
særdeles godt mottatt og inkludert i fellesskapet.

Vi vil rette en stor takk til turleder Oddny, og de 
andre medlemmene som gjorde dette til en minnerik 
og fantastisk helg. Dette vil vi alle gjerne være med på 
igjen. Oset Høyfjellshotell er helt topp!

NY LUPETUR 
TIL OSET 
HØYFJELLSHOTELL

17-19 APRIL 2009

Av Nina Hegge Sæther

Et muntert gjeng på 
busstur til Oset.
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Språk og makt
Eg vel å byrje med floskelen ”språk er makt”. Trass i at 
ein floskel kan bere i seg det ukritiske og det overfla-
tiske kan ei slik forståing likevel vere undervurdert som 
meiningsberar. Basert på ei førestilling om at språket 
ikkje berre objektivt skildrar, speglar og opplyser, men at 
målet kan skape og oppretthalde fordommar, ulikskap og 
utestenging, vil eg problematisere bruken av karakteri-
stikken funksjonshemma. Ansvarsreforma for psykisk 
utviklingshemma (HVPU-reforma) med sine lokalbaserte 
oppgåver, skulen sitt sentrale ansvar og media si rolle 
ligg der som eit bakteppe.

Funksjonshemma
Omgrepet funksjonshemma vert i dag tillagt ca 20.000 
menneske i Noreg, og utgjer eit døme på korleis ei av-
leggs nemning, ukritisk vert brukt i samtida av ulike ak-
tørar med den største sjølvfølgje. I det vidare vil eg kople 
bruken av funksjonshemma opp mot ei alternativ forståing 
av inkludering, samvær og meistring, gjennom synet på 
funksjonshindra. Eit samfunnsbasert habiliteringsfokus 
står der sentralt. 

I utgangspunktet ligg det ei førestilling om at språk kan 
uttrykkje det meste, og at språkbruk stundom bør revi-
derast. Ei slik tilnærming tilseier at gjennom historia har 

ulike former for sexisme, rasisme og diskriminering også 
fått høve til å kome til uttrykk. Folkelege nemningar som 
”vaskekjerring, negerarbeid og åndssvak” er døme på 
nett det.

Er det så nøye då?
Innleiingsvis vart det referert til historia. Kva så med 
samtida? I det høvet kan minst to spørsmål stillast: Er det 
slik å forstå at vi har ”vaska språket” i ei slik grad at det 
ikkje lenger er trong for å setje eit kritisk lys på korleis 
enkeltgrupper og personar vert omtala? Eller kanskje er 
det heller slik at med eit lite flatterande historisk og språkleg 
bakteppe i mente kan det ventast at vi i samtida har lært 
av det som har vorte sagt og skrive? Så kvifor bør språket 
truleg jamleg ”vaskast”? Ein slik regel gjeld m.a. om ein 
tek på alvor at målet kan representere makt. Dersom det 
er tilfelle kan ein vente at språket også kan råke hardt og 
negativt, om det ukritisk får høve til å stigmatisere og 
negativt karakterisere, t.d. gjennom avleggs og diskrimi-
nerande språkgods. 

Språk og stigma
Ei gruppe menneske som har vorte tillagde fleire nega-
tive merkelappar enn dei fleste er dei såkalla funksjons-
hemma. I Helse og Sosialdepartementet sin levekårs-

Av Jostein Bjørndal 

Hemma - eller hindra?

Omgrepet 
funksjonshemma 
burde forlengst ha 
vorte avhenda på ein 
språkleg skraphaug, 
gjerne på lik line 
med ”vaskekjerringa, 
negeren og 
den åndssvake” 
hevdar forfattar og 
pedagogisk leira av 
Merkesteinane, Josten 
Bjørndal i denne 
artikkelen.
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rapport, ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” (2007)” vert 
nettopp eit språkleg stigma gjort eit av poeng av: 

”I faglitteraturen har man gjennom tidene sett et mang-
fold av termer som; evneveik, oligofreni, debil, imbesil, 
idiot, åndssvak, mental retardasjon, psykisk utviklings-
hemming, utviklingshemmet”. 

Med belegg i HVPU-reforma sine intensjonar om ”tilba-
keføring”, reell inkludering og lokalbasert deltaking kan 
ein spørje: Er det slik å forstå at ansvarsreforma tilsa at 
omtala personar ikkje lenger skulle sjåast på som ”hemma”, 
men heller som ”hindra”? Nemnde levekårsrapport ytrar 
truleg også noko om dette:

”Begrep som samfunnsmessige barrierer og diskrimi-
nering er tatt mer i bruk, og en kan se tendenser til en 
bevegelse fra en medisinsk til en sosial forståelse av 
funksjonshemming”.

Einsidige konformitetskrav? 
Kopla til ei drøfting av omgrepet funksjonshemma står 
eit alternativt inkluderings og meistringsfokus sentralt, 
synleggjort ved omgrepet funksjonshindra. Etter mi 
oppfatning reflekterar denne tilnærminga, kontra ”det 
hemma”, ulike verdiar sett i høve til ei samfunnsbasert 
habiliteringstenking. 

Trass i at ”hindra-fokuset” er det minst utbreidde, ser 
eg det likevel slik at det er nett desse verdiane som ligg 
nærast opp til HVPU-reforma sine intensjonar. Klare fø-
ringar knytte til lokalsamfunna som deltakande læringsa-
renaer står sentralt i ein slik argumentasjon. Korleis kan 
så det rådande ”funksjonshemma-synet”, om enn i breie 
termar, kort karakteriserast? 

Kanskje som eit konformitetssyn, praktisert gjennom 
tradisjonell ”spes.ped.undervisning”, ofte avgrensa til 
skulen si sfære? Når dette er spissformulert har ein sam-
stundes erfart at sentrale intensjonar i HVPU-reforma, 
knytt til inkluderingsspørsmål og lokalsamfunna si aktive 
rolle, synest å ha fått heller lite gjennomslag. Ein kan 
såleis grunde på om ei ”frikopla” og tidvis fragmentert 
spesialundervisning, nettopp kan ha hatt noko med dette 
å gjere? Fråveret av dei funksjonshemma si aktive del-
taking i den ”store skulestova” - i lokalsamfunna - kan 
der utgjere eit poeng?

HVPU-reforma
Då ansvarsreforma vart sett i verk i 1991, vart kommu-
nane ansvarleggjorde for ei ny og stor gruppe menneske, 
kort karakterisert med ”kommunal tilbakeføring” og ned-
bygging av sentralinstitusjonane. Lossius-utvalet (NOU 
1985:34) hevda m.a. følgjande som grunn til at reforma 
var på sin plass: 
”Livssituasjonen og levekårene for psykisk utviklinge-
hemmede i institusjonenene er medmenneskelig, sosialt 
og kulturelt uakseptable”. 

Kva så med situasjonen i dag? Har stoda betra seg etter 
1985? Ja visst har den det. Like fullt ytra ein miljøarbei-
dar følgjande, så seint som i førre veke: 
”HVPU-reforma? Den enda opp i ein utidig debatt om 
bustadar og dyre Ekornes-møblar - og ikkje minst: Lite 
ånd! Kvar vart dei av dei aktive lokalsamfunna, etter at 
hus, heim og grunnleggjande tilsynsspørsmål var opp-
fylde”? 

Funksjonshindringar
I arbeidet med Merkesteinane i Noreg og i Kenya legg vi 
til grunn at fysiske og psykiske barrierar, eller funksjons-
hindringar, som stenger personar ute frå aktiv samfunns-
deltaking, er eit samfunn si plikt å ta ansvar for. 
Som følgje er det ikkje den hindra som einsidig burde stå 
åleine med krav om læring, meistring, forandring og til-
passing. For kva med oss ”ikkje-hemma”? Treng vi ikkje 
også å lære? Ein kan såleis spørje om tradisjonell spesial-
pedagogikk kan ha utsett funksjonhindra for urimelege 
og einsidige meistringskrav, utan at tilsvarande påbod har 
vorte retta mot folk flest? 

Nemnde samfunnsbaserte habiliteringsperspektiv sann-
kjenner difor at funksjonshindringar ikkje burde vere 
betinga av ei privatisert forståing, som t.d. kan knytast til 
medisinske eigenskapar hjå eit individ. Som følgje bør 
slike hindringar heller sjåast på som eit reelt misforhold 
som kan gjere seg gjeldande mellom samfunnet og eit 
individ sine moglegheiter til einsidig å kunne stette slike 
behov. 

Tid for språkvask? 
M.a. tufta på at ”språk er makt” med evne til å omsette 
tankar og haldningar til faktiske handlingar, bør tilseie 
at språklege karakteristikkar av personar og grupper bør 
nyttast med varsemd. At omgrepet funksjonshemma vert 
sett på som ”god latin” i folkelege forståingar er ikkje 
overraskande. Eit viktigare poeng er heller at media og 
det offentlege Noreg, samt ulike interesseorganisasjonar - 
som burde fremje funksjonshindra si sak - framleis brukar 
dette omgrepet uhemma. Omgrepet funksjonshemma bur-
de difor forlengst ha vorte avhenda på ein språkleg skrap-
haug, gjerne på lik line med ”vaskekjerringa, negeren og 
den åndssvake”. For tid for språkvask vil det alltid vere.

Jostein Bjørndal er pedagogisk leiar for inkluderingsføre-
taket Merkesteinane, kjendt m.a. frå Gunnhild Asting/Margret 
Olin sin dokumentarfilm It’s Hard to Be a Rock’n Roller. 
Bjørndal har lang røynsle som bidstandsarbeidar i fleire 
afrikanske land. Han er forfattar av boka Wagallamassakren, 
Noreg i tyranniets ærend?
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Tekst og foto: Tore Gulbraar 

Hva var bakgrunnen for denne undersøkelsen?
Jeg ønsket å komme i kontakt med noen utviklingshem-
mede ungdommer og har jobbet sammen med dem for å 
få fram viktige data. Jeg har ikke snakket med foreldre/
pårørende eller bistandspersonale, men fått all informa-
sjon direkte fra denne gruppa. 

Kan du si litt om gruppa du samarbeidet med?
Ja, det var relativt unge mennesker som var i ferd med å 
etablere et mer selvstendig liv i forhold til det å bo, jobb, 
venner og fritid. Jeg kom i kontakt med 7 personer, både 
kvinner og menn, som hadde et relativt godt talespråk, 
slik at vi kunne snakke sammen.

Hvordan jobba du?
Jeg var sammen med dem i ulike miljøer.  I hjemmet de-
res, der de jobbet og mange fritidsaktiviteter som de fles-
te deltok i. Her gjorde jeg mine observasjoner og hadde 
mange fine samtaler med ungdommene. I tillegg hadde 
jeg mer formelle intervjuer med den enkelte som ble tatt 
opp på bånd og skrevet ned.

Fikk du inntrykk av at de var bevisst sin utviklingshem-
ning?
Bare en av dem brukte det uttrykket om seg sjøl. Andre 
sa at de trengte hjelp i mange sammenhenger. På skolen 
hadde de hatt lærevansker og hadde måttet akseptere at 
de kom til kort og ikke var helt som mange andre.

Hadde de et greit liv, tror du?
Mange var fornøyd med livet, de var da heller ikke ute 
for å sprenge grenser.  De hadde akseptert at de hadde 
trygd og fikk tilrettelagte tilbud, og så på det som en rett 
de hadde. De hadde lært seg at andre skulle bestemme 
over dem. Slikt vil selvfølgelig svekke selvforståelsen og 
bør være et tankekors for de mange bistandspersonene 
som utviklingshemmede har hatt og har i livet.

Fant du at denne gruppa hadde særlige problemer?
Jeg tror at de fleste ikke opplevde det sjøl. Problemer har 
alle, slik sett er utviklingshemmede som andre. Tidlige 
ungdomsår hadde nok vært tøffe, men som voksne gikk 
det bedre. Særlig betyr jobben de har i vernet virksomhet 

Mennesker er ulike 
og skal få lov til å være det!
Samtale med seniorrådgiver Anna M. Kittelsaa i NAKU

Undersøkelser om selvforståelse hos utviklingshemmede

Anna jobber i 50 % stilling tilknyttet Nasjonalt 
kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) 
som holder til i Trondheim. Hun har nå over en to-
årsperiode fulgt en gruppe utviklingshemmede for 
å få vite mer om hvordan de har det. Jeg har hørt 
henne i et fordrag i St. Olav Kirkeakademi om dette 
prosjektet og bedt om en samtale.

Det ble et hyggelig møte med Anna Kittelsaa i 
St. Olav Kirkeakademi
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eller kommunale dagsentra svært mye. Det å ha et arbeid 
å gå til, kunne gjøre nytte for seg, er veldig viktig. Det 
styrker selvtilliten, kanskje mer enn noe annet.  

Ensomhet?
Ikke når de har tro på seg sjøl og klarer seg fint til daglig. 
Mange fungerer godt innenfor ulike sosiale sammenhen-
ger, på jobben, i fritidsaktiviteter og i klubbvirksomhet. 
De har venner som de har valgt sjøl, som oftest andre 
utviklingshemmede. Noen får også et nært forhold til 
støttekontakten sin. Viktigst er likevel familien. Den 
tryggheten som foreldre og søsken gir, vite at en har noen 
å gå til, betyr uhyre mye i den etableringsfasen som mine 
venner var i.

Med det slutter vår samtale som bare gir et glimt inn det 
forskningsarbeidet som NAKU og andre er i gang med. 
Vi foreldre har kanskje vært litt skeptiske til all vitenska-
pen og de fine titlene som finnes innenfor de akademiske 
miljøene. Samtalen med Anna Kittelsaa har vært god og 
har gitt forståelsen av et varmt og nært forhold mange 
kan få til våre kjære med utviklingshemning.

Byåsen produkter er et dagtilbud for funksjonshemmede 
som sortere under Helse og velferdstjenesten i Trond-
heim kommune. Byen har 8-9 slike arbeids- og opplæ-
ringssentra som er relativt frittstående, men står under 
kommunal administrasjon. Det er alltid spennende når 
det kommunale budsjettet er oppe til behandling, men til 
nå har en klart å holde hodet over vannet. Arbeidstakerne 
får utbetalt ”oppmuntringspenger” og får sin lønnsslipp 
samtidig med at de ansatte får sin. Det er en stor stimu-
lans i hverdagen.

Daglig leder Jan Borseth tar smilende imot i det vi kom-
mer luskende. Vi har først en samtale på hans nøkterne 
kontor før vi går en rundtur i bedriften. For tiden er det 
21 brukere knyttet til stedet som ligger i utkanten av et 
større skoleanlegg. Fem heltidsansatte jobber her i til-
legg til deltidsansatte, lærlinger og elever i praksis. Så 
her er et yrende liv på ikke altfor stor plass, men nok av 
arbeidsglede og latter. Dårlig humør er ikke akkurat det 
som preger folk med utviklingshemming. Dette er helt i 
tråd med Borseths eget valgspråk: Vi krydrer hverdagen!

Vi finner snart ut at Byåsen har tre hovedprodukter som 
har vært basis over lengre tid: Håndsydde skinnproduk-
ter, ved og toving. I skinn lages det vesker, punger og 

annet, ved sages opp, kløves og legges i sekker og i to-
vinger lages det fargerike bilder som er til opphenging og 
pynt. Alt er beregnet på salg. Veden selges til eldre som 
får veden utkjørt eller de henter selv Skinn- og tovepro-
duktene selges når en har åpen deg eller man deltar på 
salgsmesser.

De ansatte på Byåsen produkter har et åpent øye for nye 
og meningsfylte aktiviteter. En klar vinner har vært å 
sende arbeidslederne på kurs. De kommer  tilbake med  
kunnskaper og entusiasme og får satt i gang noe som er 
nytt og spennende. Slik har man fått utdannet instruktø-
rer i stavgang, dans har blitt en sosial og populær akti-
vitet og på et nyinnredet rom får både brukere og andre 
behandling av profesjonell aromaterapeut.

Integreringsaspektet er heller ikke tilsidesatt. Her må vi 
nevne ryddekorpset i Trondheim. I 1997 fikk vi et unifor-
mert korps som tar seg av søppelrydding i byens gater. 
Fra 20. juni til 20. august er korpset på plass godt hjulpet 
av studenter og i samarbeid med forretningsstanden, vel-
foreninger og andre. Dette er integrering på alle nivåer, 
sier Kjell Borseth. Folk blir synlige samtidig med at de 
utfører et meningsfylt arbeid til byens beste.  

For vår del kan vi bare legge til når det gjelder ulike si-
der av virksomheten ved Byåsen produkter: Dette er ekte 
deltagelse i samfunnslivet og langt fra noen særomsorg!

Over: Bjørn fører nåla med sikker hånd. Populære 
skinnprodukter står høyt i kurs.
Bildet på forsiden av dette nummeret viser Øyvind som 
står og sager ved. Av sikkerhetsmessige årsaker brukes 
ikke maskiner i vedproduksjonen.

Byåsen produkter

Vi krydrer hverdagen
Tekst og foto: Tore Gulbraar 
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 Organisasjonssaker

Landsmøtet ble holdt på 
Olavsgaard hotell, Skedsmo 23. og 24. mai
Til stede 22 delegater og 11 andre deltakere

Etter konstituering, enstemmig godkjenning av årsberet-
ning for 2007 og 2008 og budsjett og kontingent for 2010 
og 2011, ble følgende saker behandlet:

7. INNKOMNE FORSLAG/INNSENDTE SAKER
A. Fra landsstyret: 
Verving og bruk av den nye brosjyra, -hvordan blir vi fle-
re? Grete Reitan mente det kunne være fornuftig å trykke 
brosjyreforsida i A4 som plakat med internettadressa på.
Landsstyrets forslag til vedtak: 
Landsmøtet ber fylkeslag og fylkeskontakter om å enga-
sjere seg i vervingsarbeidet og å få ut informasjon i form 
av den nye brosjyra. 
Vedtak: 
Landsstyrets forslag og orientering tatt til orientering.

B. Fra Møre og Romsdal fylkeslag: 
Deltakelse i Familiesenterprosjektet i 
Kristiansund(Marihøna)
Grete Reitan orienterte om planene for Familiesenteret 
Kristiansund.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Det vises til landsstyrets tidligere vedtak i saken om ikke 
å engasjere seg i saken økonomisk og ellers. Møre og 
Romsdal fylkeslag kan fritt engasjere seg i prosjektet. En 
forutsetning er at LUPE sentralt ikke påføres utgifter eller 
må gå inn i et engasjement på annen måte.
Forslag til vedtak fra Møre og Romsdal fylkeslag:
LUPE vedtar å gå inn i Stiftelsen Familiesenteret i Kristi-
ansund. Dette skal verken nå eller senere bety økonomiske 
forpliktelser for LUPE. LUPE kan gi økonomisk støtte til 
prosjektet og senere til stiftelsen, men da etter vedtak på 
landsmøtet eller etter søknad til landsstyret. LUPE ved-
tar at det praktiske arbeidet med prosjekt Familiesenteret 
ivaretas av LUPE Møre og Romsdal, som oppnevner re-
presentant med vara i styret for Stiftelsen Familiesenteret 
i Kristiansund. LUPE Møre og Romsdal rapporterer til 
landsstyret i tråd med møtene i landsstyret.
Forslag til vedtak fra Eva Pavels Wilhelmsen:
Landsmøtet berømmer arbeidet som er nedlagt for å eta-
blere Stftelsen Familiesenteret. Landsmøtet ber om at den 
økonomiske situasjonen avklares før man igjen vurderer 
deltakelse i stiftelsen fra sentralt hold. LUPE gir sin støtte 
til prosjektarbeidet.
Vedtak:
Forslaget fra Møre og Romsdal fikk 7 stemmer. Forslaget 
fra Eva Pavels Wilhelmsen fikk 15 stemmer og
ble dermed vedtatt.  

C. Fra landsstyret: 
Forslag til vedtektsendringer .

§ 11–ØKONOMI :
Nåværende ordlyd: 
”Hvis et fylkeslag nedlegges, skal midlene overføres til 
LUPE sentralt dersom fylkeslaget ikke har vedtektsfestet 
hvordan midlene skal disponeres”
Ny ordlyd:
”Hvis et fylkeslag eller lokallag nedlegges, skal alle mid-
lene overføres til LUPE sentralt. Eventuelle ubrukte like-
mannsmidler disponeres av landsstyret i samråd med For-
delingsnemnda.”

§ 8-1 - STYRE:
Nåværende ordlyd: 
”Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekre-
tær, kasserer, ett styremedlem og 2 vararepresentanter”. 
Ny ordlyd:
 ”Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekre-
tær, kasserer, ett styremedlem og 3 vararepresentanter”. 

Landsstyrets begrunnelse:
Landsstyret har behov for en styrking av styret for å få 
flere som bl.a. kan representere oss i møter og kurs med 
departementer, direktorater og andre sentrale organer, ved 
kurs og møter i regi av bl.a. FFO, SOR, møter med poli-
tikere osv. Landsstyret ser det som ønskelig at ekstra va-
rarepr. da kommer fra det sentrale Østlandsområdet (for 
eksempel Oslo/Akershus) i og med at de fleste møter og 
kurs m.v. arrangeres der.
Landsstyrets forslag til vedtak: 
Vedtektsendringene vedtas
Forslag fra Harald Hansen vedr. §11-økonomi:
Hvis et lokallag blir vedtatt nedlagt, skal dette lagets mid-
ler overføres til det aktuelle fylkeslag. Ved ei vedtatt ned-
legging av et fylkeslag skal alle midler overføres til LUPE 
sentralt. Midlene blir øremerka til oppstart av nytt fylkes-
lag i inntil tre år. Eventuelle ubrukte likemannsmidler dis-
poneres av landsstyret i samråd med Fordelingsnemnda.
Landsstyret trakk sitt forslag.
Forslag fra Ellen Johansen vedr. §8-1 Styre: ”Organisasjo-
nens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to 
styremedlemmer og 3 vararepresentanter”. Forslaget ble 
enst. avvist.
Vedtak:
§ 11- Økonomi:Harald Hansens forslag enst. vedtatt
§ 8-1 Styre: Landsstyrets forslag enst.vedtatt

D) Fra Trøndelag fylkeslag:
Tettere kontakt og samarbeid mellom landsstyret og fyl-
keslagene. 

UTDRAG AV PROTOKOLL  FRA LUPES  LANDSMØTE 2009
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Prosjektleder Britt-Evy Westergård fra Nasjonalt Kompe-
tansesenter for Aldring og Helse var innleder ved behand-
ling av temaet. Britt-Evy har lang og bred erfaring innen 
fagfeltet. Nå er hun i gang med sitt doktorgradsarbeid om 
voksne med utviklingshemming som jobber med egne livs-
fortellinger.

Aldring og demens hos utviklingshemmede var også ho-
vedtema ved sentral likemannssamling på Lillehammer i 
2006. Evaluering etter den samlingen viste at temaet var 
særdeles viktig og burde følges opp. Landsstyret ønsket 
derfor at Britt-Evy skulle delta på samlingen i 2009 med 
følgende områder: 
• Generelt om aldring og demens hos utviklingshemmede.
• Erfaringer og forskning i Norge og samarbeidende land 
om aldringsprosessen.
• Evaluering av tiltak innen fagfeltet.

Britt-Evy innledet med å gi en bred innføring i oppbyg-
ging, drift og oppgaver for Nasjonalt Kompetansesenter for 
Aldring og Helse. Hun skisserte deretter noen av de aktuel-
le prosjekter det arbeides med. Hun presiserte nødvendig-
heten av å finne de gode eksemplene og å videreutvikle 
disse. Som samarbeidspartnere i denne prosessen pekte 
hun på at pårørende, både foreldre og søsken, var meget 
viktige.

Aldringsbegrepet kan defineres på flere forskjellige måter, 
og det er flere teorier om aldringsprosessen hos mennes-
kene. Britt-Evy gjennomgikk i detalj hvordan aldringspro-
sessen foregikk hos mennesker med utviklingshemming, 
og at den var både lik og ulik prosessen hos andre mennes-
ker. Hun underbygget dette med forskningsresultater, både 
fra Norge og andre land, samt med mange eksempler.

Demens og hvilke utfordringer dette medførte både for den 
utviklingshemmede og dennes pårørende ble viet stor opp-
merksomhet. Hun ga eksempler på hvordan demens kunne 
gi utslag i leve- og væremåte hos utviklingshemmede. 
Enda viktigere var de mange eksempler hun viste om tiltak 
som kunne hjelpe den utviklingshemmede til bedre å løse 
små og store utfordringer i dagliglivet.

Britt-Evy hadde åpnet både for spørsmål og kommentarer 
under behandlingen av temaet, noe likemennene benyttet 
seg meget flittig av. I svarene og kommentarene passet hun 
også på å se sakene i et likemannsperspektiv. Hun henviste 
ofte til tilsvarende saker der det kunne trekkes nyttige erfa-
ringer.

Hovedtema 1 ble behandlet på en meget god måte, og like-
mennene fikk med seg mange lærdommer de kan bruke i 
sitt viktige tillitsverv.

Thor Henriksen

Trøndelag fylkeslag av LUPE ber landsstyret ha en tet-
tere kontakt og samarbeid med fylkeslagene. Landsstyret 
bør invitere fylkeslagene til å foreslå saker til behandling 
i styret. Ved sentrale likemannssamlinger/landsmøter bør 
fylkeslagene tas med på råd om program og aktuelle fore-
dragsholdere.
Landsstyrets forslag til vedtak: Saken oversendes lands-
styret. Landsmøtet vil bemerke at fylkeslagene når som 
helst kan oversende eller melde saker og forslag til lands-
styret.
Vedtak: 
Landsstyrets forslag enst. vedtatt.

9. VALG.
Forslag fra valgkomiteen: 
A) Landsstyre:
Leder Ole K.Berntsen

Nestleder Thor Henriksen

Sekretær Ivar Tolstad

Kasserer Helga Jørgensen

Styremedlem Turid Jahren

Varamedlemmer 1. Erna Drønnesund, 
2. Harald Hansen, 3. Frøydis Lange

Trøndelag fylkeslag foreslo Zina Helei Hamdard som 
3.varamedlem. Lange valgt med 18 mot 2 stemmer

B) Valgkomite:
Landsstyrets forslag: Oddny Lillevik, Astrid Aarø Engen, 
Ann Jorid Strømholt(leder), 
Vedtak: 
Landsstyrets forslag enst. vedtatt

C) Revisor:
Landsstyrets forslag: Revisjonsfirmaet KPMG A/S, Finns-
nes
Vedtak:
Landsstyrets forslag enst. vedtatt.

Olavsgaard 24.5.09

Ivar Tolstad
Sekretær

Turid Jahren
Referent

Helga Jørgensen
Referent

Ellen Johansen
Protokollunderskriver

Eva Pavels Wilhelmsen 
Protokollunderskriver

LIKEMANNSSAMLING 2009
Kort resyme av hovedtema
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AKERSHUS

Nittedal kommune
Enhet for helse avd. psykisk Helse
Tlf. 67 05 90 00 - Fax. 67 07 22 70
E-mail: postmottak@nittedal.kommune.no

www.nittedal.kommune.no

BUSKERUD

Drammen kommune
Omsorgstiltakene
Tlf. 03 008 - Fax. 32 04 72 01
E-mail: kommunepost@drammen.kommune.no

www.drammen.kommune.no

FINNMARK

Hammerfest kommune
Tlf. 78 40 20 00 - Fax. 78 42 25 20
E-mail: postmottak@hammerfest.kommune.no

www.hammerfest.kommune.no

Lebesby kommune
Tlf. 78 49 95 55 - Fax. 78 49 95 66
E-mail: postmottak@lebesby.kommune.no

www.lebesby.kommune.no

Tana kommune
avd. for hjelpetjenester
Tlf. 78 92 53 00 - Fax. 78 92 53 09
E-mail: postmottak@tana.kommune.no

www.tana.kommune.no

HEDMARK

Elverum kommune
Tlf. 62 43 30 00 - Fax. 62 43 31 00
E-mail: postmottak@elverum.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 80 00 - Fax. 62 80 80 10
E-mail: postmottak@kongsvinger.kommune.no

www.kongsvinger.kommune.no

Stor-Elvdal kommune
Tlf. 62 46 46 00 - Fax. 62 46 46 07
E-mail: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

www.stor-elvdal.kommune.no

HORDALAND

Fedje kommune
Oppvekst og omsorgsetaten
Tlf. 56 16 51 00 - Fax. 56 16 51 19
E-mail: postmottak@fedje.kommune.no

www.fedje.kommune.no

Sund kommune
Hjelpetjenesta
Tlf. 56 32 75 00 - Fax. 56 32 75 01
E-mail: postmottak@sund.kommune.no

www.sund.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Kristiansund kommune
Dale Dagsenter
Tlf. 71 57 50 00 - Fax. 71 57 40 35
E-mail: postmottak@kristiansund.kommune.no

www.kristiansund.kommune.no

Nesset kommune
Tlf. 71 23 11 00 - Fax. 71 23 11 01
E-mail: postmottak@nesset.kommune.no

www.nesset.kommune.no

Sandøy kommune
Omsorgstjenesten
Tlf. 71 27 75 00 - Fax. 71 27 75 01
E-mail: post@sandoy.kommune.no

www.sandoy.kommune.no

Vestnes kommune
Tlf. 71 18 40 00 - Fax. 71 18 40 01
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no

www.vestnes.kommune.no

NORDLAND

Evenes kommune
Tlf. 76 98 15 00 - Fax. 76 98 15 10
E-mail: postmottak@evenes.kommune.no

www.evenes.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Leka kommune
Tlf. 74 38 70 00 - Fax. 74 38 70 10
E-mail: post@leka.kommune.no

www.leka.kommune.no

Namdalseid kommune
Tlf. 74 22 72 00 - Fax. 74 22 72 90
E-mail: postmottak@namdalseid.kommune.no

www.namdalseid.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

Gran kommune
Tlf. 61 33 84 00 - Fax. 61 33 85 75
E-mail: postmottak@gran.kommune.no

www.gran.kommune.no

Vestre Toten kommune
Tlf. 61 15 33 00 - Fax. 61 15 35 55
E-mail: post@vestre-toten.kommune.no

www.vestre-toten.kommune.no

ROGALAND

Time kommune
Tlf. 57 77 60 00 - Fax. 51 48 15 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no

www.time.kommune.no

Utsira kommune
Siratun Sykestue
Tlf. 52 75 01 00 - Fax. 52 75 19 80
E-mail: post@utsira.kommune.no

www.utsira.kommune.no

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
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SOGN og FJORDANE

Gloppen kommune
Tlf. 57 88 38 00 - Fax. 57 88 38 01
E-mail: post@gloppen.kommune.no

www.gloppen.kommune.no

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

www.solund.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

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

TROMS

Balsfjord kommune
Tlf. 77 72 20 00 - Fax. 77 72 20 01
E-mail: postmottak@balsfjord.kommune.no

www.balsfjord.kommune.no

VEST-AGDER

Kristiansand kommune
Enhet for utviklingshemmede
Tlf. 38 07 50 00 - Fax. 38 07 56 00
E-mail: postmottak@kristiansand.kommune.no

www.kristiansand.kommune.no

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

www.marnardal.kommune.no

ØSTFOLD

Halden kommune
Tlf. 69 17 45 00 - Fax. 69 18 00 58
E-mail: postmottak@halden.kommune.no

www.halden.kommune.no

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

www.hvaler.kommune.no

Å stille krav er å vise respekt
Eli Sørensen er en av landets mest brukte instruktører 
innenfor inkluderende teater. Hun har bl.a. jobbet som 
teaterinstruktør ved Peder Morsets folkehøgskole i over 
10 år. Bladet UTVIKLING har spurt henne om hvordan 
hun ser på det å drive teater med mennesker med utvi-
klingshemning. Til det svarer hun:
Jeg ser jo ikke på mennesker som funksjonshemmede. 
For meg er ikke et handikapp noe minus, men jeg ser det 
som en del av personligheten og en mulighet.

Tellus – ny norsk TV-kanal 
for og med utviklingshemmede
I Ski kommune et par mil utenfor Oslo jobber nå fire 
prosjektarbeidere med å starte opp TV-stasjonen for 
utviklingshemmede. Tellus skal på lufta med første sen-
ding 27. august. I skrivende stund er prosjektet i gang 
med ansettelse av TV-medarbeidere hvorav minst en vil 
være utviklingshemmet. Målet er en halvtimes ukentlige 
sendinger. De programmene Tellus produserer skal sen-
des på Frikanalen – en gratis riksdekkende kanal for det 
digitale bakkenettet.

SOR-kurs du ikke må gå glipp av
Boklanseringskonferanse om bok nr. 2 i SORs store 
serie: ”Utviklingshemning og habilitering. Innspill til 
habiliteringsprosessen”.
Rica Nidelven Hotell, Trondheim, 14. – 15. september.

”Det gode liv – hva er god livskvalitet for mennesker 
med utviklingshemning?”
Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 2. – 3. november. 

 Notiser

Å utforske følelser. Angst og sinnemest-
ring ved autisme og Asbergers syndrom
Jon Fauskanger Bjåstad har oversatt og tilrettelagt for 
norske forhold to bøker av den engelske forskeren Dr. 
Tony Attwood. De handler begge om kognitiv adferdste-
rapi for angstmestring/sinnemestring hos barn med As-
bergers syndrom, høytfungerende autisme og beslektede 
vansker. Bjåstad som er utdannet psykolog har utviklet 
en kurspakke som han kaller ”Å utforske følelser”. Bø-
kene inngår som kursmateriell.

Spennende utstilling i Trondheim Kunst-
museum
Fra 18. oktober 2009 til begynnelsen av februar 2010 
viser Trondheim Kunst- museum utstillingen DE-VE-
LO-PE, en kollektivutstilling av samtidskunst fra Norge, 
Sverige og Danmark.

Utstillingen er spesiell fordi 9 av kunstnerne er utvi-
klingshemmede, men som har studier bak seg innenfor 
billedkunst. Disse kunstnerne har aldri før vist sine verk 
i et etablert kunstmuseum. Initiativet til dette prosjektet 
kommer fra NAKU ved Aud Selboe som har fått det hele 
i stand sammen med kunstneren Kjell Erik Killi Olsen og 
konservator Cathrine Hovdahl Vik.

Aud Selboe har gjestet LUPE ved flere anledninger og er 
en venn av forbundet. Vi ser fram til utstillingen og vil 
komme tilbake til begivenheten i senere numre av bladet. 



Tekst og foto: Tore Gulbraar, leder i Trøndelag fylkeslag av LUPE

Ansvar for vår neste

Gruppeleder Odd Anders With i KrF i Trondheim har 
hevdet i den avisdebatten som har pågått at ultralyd i uke 
12 vil føre til utsiling av foster og utløse et høyt antall 
aborter som særlig vil gå utover dem med Downs syn-
drom og ryggmarksbrokk. På denne bakgrunn inviterte 
vi Odd Anders With til årsmøtet i i fylkeslaget for å få 
utdypet hans synspunkter. Det var videre lagt opp til en 
samtale om disse spørsmålene som så mange av oss er 
berørt av. 

With hevdet at man nå var i ferd med å sende ut et farlig 
signal til mange av våre utviklingshemmede: ”Samfunnet 
ønsker ikke at du skulle vært født!”. Ved å utrydde mino-
ritetene, fjerne grupper som ikke bidrar til nasjonalpro-
duktet, vil vi ende i et darwinistisk samfunn som hyller 
den sterkeste rett. Dette vil styrke en egoistisk tankegang 
som vi så klart ser i kosmetikkreklamen. Kjøp – fordi du 
har fortjent det.

I motsetning til slike destruktive tanker må vi verne om 
alt liv, sa With. Det skapte liv, det ufødte og fødte liv 
må vi forsvare. Ingen ting overgår livet og alt liv er like 
mye verdt. Vi må alle ta ansvar for fellesskapet og ikke 
minst ansvar for vår neste. Abortloven er liberalistisk, sa 
With, den har blitt kjørt fram i vårt land som en sosialis-
tisk ideologi. Mot dette må vi skape et rettsvern for det 
ufødte liv. Hvis ikke, kan vi ende opp i et rent sorterings-
samfunn!
Etter foredraget fi kk vi en livlig diskusjon om ulike sider 
av saken. Ikke uventet var det mange som støttet Odd 
Anders With i hans synspunkter. Det ble også sagt at i 
dagens situasjon blir det lagt et veldig press på moren, 
fedrene er satt på sidelinjen. Familien kan bare føle 
trygghet gjennom et optimalt hjelpeapparat. With merket 
seg disse synspunktene og lovet å bære dem fram både i 
partiet og blant folkevalgte i Trondheim kommune.

Abortdebatten har blusset opp igjen med full 
styrke. Noe av bakgrunnen er at et forskerteam 
i Trondheim (Nasjonalt senter for fostermedisin) 
har planer om en større undersøkelse av gravide 
kvinner i uke 12 for å kunne avdekke alvorlige 
utviklingsavvik. Slik som loven er i dag får alle 
gravide en rutinemessig ultralydundersøkelse i 
uke 18. Bare gravide kvinner som er over 38 år får 
tilbud om ultralyd i uke 12. 

Odd Anders With er gruppeleder i KrF i Trondheim og 
stilte villig opp på fylkeslagets årsmøte.
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