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Det har vi sikkert tenkt mange ganger, vi som er hjelpeverger, eller som har en
utviklingshemmet i vår midte. Men det finnes faktisk hjelp å få. Fylkeslagene i
LUPE har likemenn som yter gratis hjelp til medlemmer og pårørende.
Hva er en likemann?
Det er en kvinne eller mann, som selv har en utviklings-hemmet i sin midte, eller på annen måte har erfaring med å sørge for utvik-lingshemmedes ve og vel,
sørge for at planer og vedtekter er gode, og at disse følges opp. En likemann er
en person som selv er i samme båt, men først og fremst et medmenneske som
frivillig ønsker å stille opp og bidra til å skape trygghet, spesielt i møtet med
offentlige etater, som f.eks. kommunen eller bydelen.
Det er godt å ha en fast og trygg likemann som kjenner til din utviklingshemmede, og som du kan ringe for å få råd dersom du kommer i et knipetak. Fylkeslagene har midler til nettopp slikt arbeide. De får midler fra LUPE sentralt,
som igjen mottar offentlige midler. Lagene kan også søke andre private og
offentlige foretak om midler, også når det skal lages en Individuell Plan (I.P) og
til oppfølgingen av denne.
Hvor henter en likemann sine kunnskaper?
Først og fremst gjennom egen erfaring. ”Den vet best hvor skoen trykker, som
har den på”, er et gammelt ordspråk som passer godt i denne situasjonen. Alle
fylkeslag bør holde likemannssamlinger både for å hente kunnskap hos hverandre, og for å innhente ekspertise innen et emne, f.eks. til gjennomgang av
lover, forskrifter og retningslinjer, som det er godt å ha med i bagasjen. De
fleste lovene og forskriftene kan du få hos Helsedirektoratet.
Hvem kan bli likemann?
DU kan bli det, fordi du har verdifull erfaring. Gjennom deltakelse i likemannssamlinger kan du også skaffe deg ny kunnskap.
I arbeidet som likemann er det viktig å huske at du bør ha med deg en fullmakt
fra den eller de du skal bistå, og at du har taushetsplikt.
Hvorfor ble jeg en likemann?
Fordi jeg opplevde hvor mye bedre min datter fikk det etter at jeg hadde kjempet for hennes rettigheter overfor kommunen i mange år, både før, og ikke
minst etter, HVPU-reformen. Etter å ha erfart hvordan det kan gjøres, vil jeg at
andre utviklingshemmede skal nyte godt av mine erfaringer og få det like bra
som henne. Derfor bruker jeg både de nye kunnskapene mine og andre tillærte knep for å hjelpe andre i samme situasjon.
Og vet du hva? Når I.P. skal lages for henne, skal jeg ha med meg en likemann.
Det gir trygghet!
Lykke til, både med å bruke en likemann og til å bli en selv! Tenk så fint å få ta
del i å arbeide med så fine oppgaver for sine medmennesker!
Frøydis Lange
Likemannskoordinator, OA fylkeslag av LUPE og
sentralstyremedlem i LUPE

3

Vi er alle
likeverdige kunstnere!
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Aud Selboe og Kjell Erik Killi Olsen er glade for
utstillingen som har blitt møtt med
en slik publikuminteresse.

I vinter har vi hatt et ganske enestående kunstprosjekt her i Trondheim, en stor utstilling i regi
av Trondheim Kunstmuseum som omfatter over 50 ulike verk. Utstillingen bærer med rette
betegnelsen DE-VE-LO-PE. Develop betyr å utvikle seg.
De som står bak dette prosjektet er museets direktør Randi
Lium, den anerkjente kunstneren Kjell Erik Killi Olsen og
seniorforsker Aud Selboe fra NAKU. Det enestående er at
ni utviklingshemmede og syv etablerte samtidskunstnere
stiller ut sammen. Kunstnerne kommer fra Sverige, Danmark
og Norge. Noe lignende er ikke prøvd før i Norden.
I utstillingssalene som fyller hele museets 2. etasje går vi
med stor glede og undring og ser på verkene. Dette er
samtidskunst på sitt beste, og vi må bare si oss enig med
Kjell Erik Killi Olsen, som uttalte under åpningen at det
er umulig å se hvem som er hvem. Vi er alle likeverdige
kunstnere!
Aud Selboe sier det slik: ”Utviklingshemning er en
diagnose, ikke en sykdom. Det er bare en annen måte å
være i verden på og det sier denne utstillingen en god
del om”. Vi foreldre må bare være enig med henne. Det
er en stor ting å bli anerkjent for en utviklingshemmet,
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nederlag har det vært mange av. Så strålte også mange
av lykke under åpningen og foreldre og søsken var stolte
som bare det. Det er ingen som kan være så glade som en
utviklingshemmet.
Denne utstillingen har åpnet for nye publikumsgrupper.
På åpningen var det over 1000 menneske til stede.
Mange offentlige ansatte har vært der. Likeledes kursog seminargrupper. Og ikke minst har det kommet
folk fra dagsentra og bofellesskap som kanskje er på en
kunstutstilling for første gang i sitt liv. Det har vært nye
opplevelser, og sterke opplevelser, for mange.
Aud Selboe har mer på lager: ”Utstillingen gir mennesker
med utviklingshemning en ny arena å kommunisere på.”
Sang og musikk har vært en slik arena i mange år, likeledes
idrett og til del dans. Billedkunsten burde komme sterkere
inn. Mennesker med utviklingshemning kan ha like stort
utbytte av å se en kunstutstilling som andre.

Over: Andreas Widerøe Hagen med ett av sine malerier.
Under: Erik Boglind fra Sverige, en stolt og glad kunstner
Utstillingen kan også gi publikum et nytt syn på
utviklingshemmedes plass i dagens samfunn. Gjennom
billedkunsten skaper den utviklingshemmede sitt eget
uttrykk og forteller noe om seg selv. Vi får noe tilbake som
berører oss. På denne måten kan vi mer forstå både den
utviklingshemmede og oss selv.
Innenfor kunstmiljøene er det uhyre viktig å være
profesjonell. Betegnelsen profesjonell betyr at du har
en akademiutdannelse. Uten utdanning får man gjerne
betegnelsen amatør. I Sverige har noen ganske få menneske
med utviklingshemning fått relevant utdanning, det
samme har ikke skjedd i Norge.
Aud Selboes håp er at en slik utstilling kan bidra
til at samfunnet kan tilby flere og nye yrkes- og
utdanningsmuligheter for mennesker med ulik bakgrunn.
Det er lov å håpe!
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Under Lupen ut til folket!
Glade og engasjerte medarbeidere på Bakkely arbeidssenter på Finnsnes

Tekst og foto: Jann-Oskar Granheim

Vi har en gruppe medarbeider i bladet som fire ganger i året gjør en stor og viktig jobb for at bladet skal
komme ut til medlemmer og abonnenter. Det er oppgavene med å feste adresselappene på Under Lupen.
Både denne jobben, og mange andre oppgaver, tar de seg av på Bakkely arbeidssenter på Finnsnes.
Da redaksjonen besøkte Bakkely før jul, var de i ferd med
å sette adresselappene på forrige nummer av bladet
og forberede utsendingen. Det var forøvrig det siste av
bladene som ble trykket på Finnsnes i denne omgang,
etter at trykkeriet som vi har benyttet de siste årene, ikke
er i virksomhet lenger.
Under Lupens medarbeidere går systematisk til verks og
har fått assistanse til å sortere i bunker etter et eget system
som skal sikre at alt blir riktig.

Over: Engasjerte medarbeidere ved arbeidsbordet Lengst til
venstre sitter Trude Larsen. Til høyre for henne i hvit t-skjorte
sitter Asbjørn Sørvik. Deretter rundt bordet følger Turid
Kristensen, Hege Susann Jensen og Stein-Ove Berntsen. GunnDaghild Lavik sitter med ryggen til oss.
Til høyre: En gruppe som er opptatt med sysler av det mer
kreative slaget. I bakgrunnen ved bordet legger Lisa Johansen
puslespill, mens Inger Fjellstad strikker og Ann-Kristin Bårdsen
lager perlekjede. Med ryggen til sitter Arvid Bredesen.
I rød genser Jim Albertsen.
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Etter iherdig innsats i et par dager kan bladet hentes av
Posten og distribueres over det ganske land.
Stemningen rundt bordene var livlig mens arbeidet
pågikk. Redaksjonens utsendte opplevde derfor at det
var et muntert gjeng som tok så godt i mot han, og som
kunne vise hva de holdt på med.
- Vi liker å holde på med dette, kunne en av
medarbeiderne fortelle. Og dét var et utsagn som resten
av gjenen kunne gi sin fulle tilslutning til.

I tillegg til å gjøre Under Lupen klar for utsending, var
medarbeiderne så smått begynt å komme i juleferiemodus
og hadde god kontroll på hvor lenge det var igjen til de
skulle på juleferie. Men først måtte selvfølgelig jobben
med Under Lupen unnagjøres.
At det nærmet seg jul da redaksjonen besøkte
arbeidssenteret, vitnet også resultatene fra den siste
tidas øvrige aktiviteter om. Samme ettermiddag ble det
arrangerert julekafé ved arbeidssenteret med salg av nisser
og andre produkter. Fagleder Liz Skoglund kan opplyse at
kaféen var kjempegodt besøkt og at salget gikk over all
forventning. Salget under julekaféen sammen med det to
dagene de solgte fra AMFI på Finnsnes, gjorde sitt til at de
ble nesten helt utsolgt for nisser.
- Og den kalde vinteren vi har hatt i år, har nok gjort sitt
til at vi er helt utsolgt for ved. - Hadde vi bare hatt mer ved
å selge, så er jeg helt sikker på at vi kunne solgt mye mer.
Så sier en meget godt fornøyd fagleder til Under Lupens
utsendte.

Øverst på denne siden finner vi en meget fornøyd fagleder
Liz Skoglund, som kan konstatere at innsatsen til brukerne
av arbeidssenteret har gitt resultater. Det gjør at de kan stille
godt forberedt til ettermiddagens julekafé.
Til høyre: Merete Johansen assisterer Gunn-Daghild.
I bakgrunnen følger Arild Berntsen med bak bunker av Under
Lupen foran seg på arbeidsbordet.
Under finner vi to karer som er godt fornøyd med tingenes
tilstand. Til venstre Arvid Bredesen som synes det er kjekt å få
lov til å holde på med kreative oppgaver, mens Arild Berntsen
kan vise oss forsiden på den utgaven av Under Lupen som er i
ferd med å bli gjort klar til utsending.
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Stiftelsen Familiesenteret i Kristiansund
Stiftelsen Familiesenteret i Kristiansand har fått mye god oppmerksomhet i det siste. Vel fortjent etter
iherdig innsats fra de som er engasjert i dette, ikke minst Grete Reitan. Det viser at det nytter å få til noe,
bare man har tro på det, og overskudd til å holde på. Og overskudd får man når man ser at man lykkes.
Denne gangen bringer vi en gladnyhet om stiftelsen og vi presenterer Grete Reitan, en dame man skal ta
av seg hatten for, i følge artikkelforfatteren.

Familiesenteret i Kristiansund videre
med midler fra Ekstramidlene!
Fysisk aktivitet
og lager
uteleker

Hovedbygning

Til v.: Reguleringsplanen over området.
Over: Utsikten fra senteret
Stiftelsen Familiesenteret I Kristiansund fikk 24. november melding om at de har fått kr 262 000 fra HELSE OG
REHABILITERING!
Helse og Rehabilitering er en stiftelse som eier og fordeler
overskuddet fra Extra-spillet, der overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

Familiesenteret, som er under planlegging for etablering
i Kristiansund, ble 5. november etablert som en stiftelse
med sin egen formålsparagraf. Stifterne er foreldreforeningen Ups&Downs Nordmøre, Autismeforeningen i Norge
og fylkeslaga av LUPE i Trøndelag, Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane.

Midlene som Familiesenteret har fått tildelt, er øremerket
delprosjektet Ups2010!. Prosjektet er en nettverksamling
for familier fra spredtbygde områder i landet som har barn
og unge i alderen 12 – 18 år med Downs syndrom.

- Vi gleder oss til det videre arbeidet med Familiesenteret
og med Ups2010! og takker våre samarbeidspartnere i
Kristiansund kommune og i Møre og Romsdal Fylke som
har hatt tro på oss! Likeledes takker vi Helse og Rehabilitering, heter det i pressemeldingen fra Familiesenteret.

Ups2010! skal arrangeres i uke 25 i år på Gudbrandsdalen
leirskole Fagerhøi. Oppholdet skal ha fokus på kompetanseheving, nettverksbygging og opplevelser, som er
Familiesenterets satsingsområder – både for den som har
diagnosen, foresatte og søsken.
Ups2010! skal bygges på Autismeforeningens sommerseminar på samme sted, men også på nye innspill
og de nødvendige justeringer overfor andre brukergrupper. Autismeforeningen har drevet slike seminar i 30 år,
og Familiesenteret får på den måten mye erfaring og
kunnskap å ta utgangspunkt i.

Noen fakta om senteret
Familiesenteret www.familiesentert.net
HELSE OG REHABILITERING www.helseogrehab.no
LUPE – Landsforbundet for Utviklingshemmede og
Pårørende www.landsforbundet-lupe.no
Autismeforeningen i Norge www.autismeforeningen.no
Styret i Familiesenteret, valgt 5. nov 2009:
Arne Solbakken - leder
Grete Reitan - nestleder
Arvid Hungnes - styremedlem
Åge Austheim - styremedlem
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- Henne tar vi
av oss hatten for!

Tekst og foto: Tore Gulbraar

Grete Reitan oppe i dissa som det heter på Møre.
Med Grete i dissa har vi et godt bilde på ”Et bidrag til et bedre
liv”, som er motto for Familiesenteret i Kristiansund.

Grete Reitan er en dame man skal ta av seg hatten for.
Hun er både modig og ressurssterk, og hun har stort pågangsmot. Hennes faglige bakgrunn er utdanning som
førskolelærer og spesialpedagog. Og ikke minst – hun er
mor til ei jente med Downs syndrom.

nettsted, diskusjonsforum og nettbutikk på
www.marihona.com

I 1997 startet Grete opp et lokalt ledd av foreldreforeningen Ups & Downs som en direkte følge av at hun selv
hadde fått en datter med denne diagnosen. Den gang var
det lokallag bare noen få steder, bl.a. Oslo, Bergen og Vestfold. I dag er det 21 slike lokallag rundt omkring i landet.

Men hun har ikke gitt seg ikke med det. Hun har vært primus
motor for det som nå ser ut til å bli et større familiesenter i
Kristiansund. Familiesenteret vil satse på kompetanseheving, nettverksbygging og opplevelser for mennesker med
diagnoser innen autismespekteret/Aspergers syndrom,
Downs syndrom og annen type utviklingshemning, og
deres foresatte og søsken, fagfolk, støttekontakter og avlastere. Se www.familiesenteret.net.

I 1999 startet hun opp tidsskriftet ”Marihøna – Bladet om
Downs syndrom”, da hun opplevde at informasjon rundt
Downs syndrom var til dels utgått på dato, var lite lesevennlig, og at foreldrene manglet et nettverk. Marihøna har

Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeslag av LUPE støtter prosjektet og vil bidra i arbeidet på beste måte. Vi går
spennende tider i møte. Det er bare så herlig at noen tenker nytt i vårt arbeid for utviklingshemmede!
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Trøndelag fylkeslag av LUPE
Årsberetning 2009

Førjulscruise til København
med LUPE

Fra Trøndelag har vi mottatt årsberetningen for 2009.
Årsberetningen viser oss et lokallag i utvikling og med
god aktivitet

Som nyinnmeldt medlem var det hyggelig å bli invitert på
førjulscruise til København med LUPE fra fredag 27. til
søndag 29. november 2009, og jeg hadde jo noen forventninger om hva turen ville bringe meg.
I avgangshallen til DFDS møtte vi Oddny som hadde
billettene med lugarnummer til oss alle så vi kunne gå om
bord uten venting. Det var mange av oss, jeg tror det var
over 90, og alle gledet seg til turen som ventet på oss. Vi
kom raskt ombord og fikk plassert oss i lugarene våre, og
så var det å vente på maten. Et kjempestort koldtbord
med masse julemat ventet oss - det ble vel litt overspising
fro noen av oss. Sannelig – etter maten var det reservert
bord til oss alle i Columbus Night Club hvor vi fikk kaffe
avec. Etterpå var det underholdning og dans langt ut i de
små timer.
Etter en solid frokost neste dag ventet København på
oss med alt den har å by på. Det virket som om de fleste
hadde Tivoli med juleutstillingen som mål denne dagen.
Det var mye både å se på og smake på, og vi ble der lenge
selv om været var litt surt.
Om bord i båten igjen ble det en ”liten på øyet” før
middag, denne gang på Blue Riband på dekk 8. Ettersom
vi var så mange hadde vi fått et eget stort rom hvor vi ble
servert av mange hyggelige kelnere. Det var 3-retters middag med vin eller alkoholfri drikke til. Noen hyggelige
taler for Oddny som hadde fått til alt dette.
Etter middagen ble det igjen kaffe avec i nattklubben.
Mange var nok litt sliten etter en lang dag og tok en tidlig
kveld.
Neste morgen våknet vi i Oslo og gikk fornøyd i land
etter en koselig tur.
Så kjære Oddny, du har lagt ned mye arbeid med denne
turen!
Olav K Bjerknes

Laget har hatt et aktivt år, særlig har likemannsarbeidet stått
sterkt. Vi har hatt en viss økning i medlemstallet i begge
fylker. Ved årsskiftet viste medlemstallet 47, 40 fra SørTrøndelag og 7 fra Nord-Trøndelag. Problemet har vært
økonomien. Ved årets utgang hadde vi kr. 2.291,87 i disponibel kapital.
Årsmøtet den 28. mars samlet 13 deltagere. Årsberetning
og regnskap ble enstemmig vedtatt. Valg av nytt styre fikk
følgende utfall:
Tore Gulbraar, leder, Ragnhild Olsen nestleder, Jarle-Olav
Østhus, Asbjørn Sandvik og Zina Helei Hamdard, ble nye
styremedlemmer, mens varamedlemmer ble Gerd Ellinor
Hestad og Kari Øyås Sandvik. Revisor: Jan B. Hestad.
Likemannsarbeidet har hatt fem ulike opplegg. To har vært
i private hjem og tre i leide lokaler i Trondheim. Vi legger stor vekt på at de pårørende kan legge fram spørsmål
og synspunkter om egen situasjon. Av faglige emner har vi
behandlet
1) Bruk av ultralyd og faren for et sorteringssamfunn.
2) Selvforståelse hos utviklingshemmede.
3) Downs syndrom og autisme.
Ledere ved samlingene har vært Odd Anders With, Tore
Gulbraar og Grete Reitan.
Laget var representert ved LUPEs årsmøte og likemannssamling 21. – 24. mai i Skedsmo. Vi fremmet forslag om å
få Zina Helei Hamdard innvalgt i landsstyret, men nådde
ikke fram ved valget.
Av utflukter og sosiale tiltak hadde vi den 13. juni sommertur til kjente utfartssteder i Nord-Trøndelag. Turen var
lagt opp av Asbjørn Sandvik. Den 9. desember var det semesteravslutning i Trondhjems Sjømandsforenings lokaler.
Innbudte gjester var Aud Selboe og Robert Johansen.
Laget er tilsuttet FFO både i Nord- og Sør-Trøndelag og
deltar på faglige kurs og møter som blir arrangert. Vi har
deltatt på fylkesårsmøtene i FFO, Funksjonshemmedes
Studieforbund i Sør-Trøndelag og Regional erfaringskonferanse og ledersamling for Midt-Norge.
Vi har støttet arbeidet med å få opprettet Familiesenteret i
Kristiansund, Asbjørn og Kari Øyås Sandvik representerte
laget på stiftelsesmøtet den 5. november.
Tore Gulbraar
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Melding til medlemmene i Møre og Romsdal

Astrid Aarø Engen ønsker at de av medlemmene i
Møre og Romsdal som har e-post, og som får informasjon fra henne som vanlig post, sender en e-post til
amaenge@online.no, slik at hun får lagt dere inn
på e-postlista si.

NB!

Ivar Tolstad, LUPEs sekretær, fylkeskontakt i Vestfold og ellers sentral i arbeidet vårt, har flyttet og
dermed endret adresse.
Hans nye adresse er
Villaveien 3B, 3674 Notodden
Telefon: Som før, men faxtlf. 350 20 788 strykes
E-post: ivar.tolstad@nenett.no og
ivar.tolstad@hotmail.no

Utviklingshemning og habilitering
Innspill til habiliteringsprosessen
Av Tore Gulbraar

Rettigheter og selvbestemmelse, og del fire Konflikter og
utfordrende atferd. Som vi ser omhandler dette hele mennesket. Mange av begrepene er velkjente for oss som har
hatt utviklingshemning tett inn på livet gjennom mange år.

Takket være egen organisasjon, LUPE, fikk jeg anledning til
å delta på en to-dagers konferanse i Trondheim i september
2009 hvor nettopp habilitering ble behørig omtalt og drøftet
av dyktige fagfolk. Med oss hjem fikk vi en hel bok som
svært utførlig beskriver det som konferansen dreide seg om.
Dette er en ny trend for Stiftelsen SOR, kursmateriellet i
videste forstand blir samlet i en egen publikasjon. Slik sett
blir konferansen en impuls til å studere videre innenfor emnet. Boka vil også kunne fungere som en oppslagsbok når
en skal ta stilling til nye problemstillinger som dukker opp.
Bak i boka finner vi et godt register.
Habilitering og rehabilitering er akademiske uttrykk som
mange pårørende har skjøvet inn i skuffen for ”fremmedord”. Men uttrykkene står så sentralt i apparatet rundt den
utviklingshemmede at vi bare må ta det i bruk. Ordet habilitering har sin opprinnelse i det latinske ”habilis” som betyr
bekvem, passende eller dugelig. Ut fra dette kan habilitering forstås som det å sette en person i stand til å føle seg
bekvem, tilpasset og dugelig.
Tor Visnes, styreleder i Stiftelsen SOR sier meget klokt i
bokas forord at utviklingshemmede har de samme behovene som alle andre. Dette er viktig å huske på hvis vi vil
snakke om at menneske med funksjonshemninger skal ha
fulle samfunnsmessige rettigheter. Men vi forenkler virkeligheten hvis vi glemmer at utviklingshemmede har langt
mer differensierte behov enn befolkningen for øvrig.
Boka er delt i fire deler, kapitlene kan leses uavhengig av
hverandre. Del en er kalt Livskvalitet, del to Helse, del tre

Til syvende og sist står god livskvalitet som en fellesbetegnelse for både oss selv og våre utviklingshemmede.
Kapitlet om Livskvalitet fremhever særlig det sosiale nettverket som en av de viktigste faktorene som bidrar til god
livskvalitet. Et annet tema med særlig stor betydning er det
å fylle hverdagene med meningsfulle aktiviteter i samhandling med andre. Det å ha et arbeid å gå til er noe av det som
betyr særlig mye.
Under Helse finner vi en sterk understreking av betydningen av fysisk aktivitet og bevegelse. Dette er et tema
som altfor ofte nedprioriteres i omsorgsektoren.
Av andre kapitler under dette avsnittet legger vi merke
til fenomenet hørselssvikt hos mennesker med utviklingshemning, likeledes tannhelse, her kalt oral helse, som er det
begrepet som i dag brukes blant fagfolk.
Under Rettigheter og selvbestemmelse har vi to kapitler
som tar for seg mulighetene til å utvikle selvbestemmelse,
selvstendighet og ferdigheter. Avtalestyring eller atferdskontrakter er et nytt perspektiv som i liten grad har vært et
beskrevet felt i Norge.
I kapitlet om Konflikter og utfordrende atferd rettes det
særlig oppmerksomhet mot utagering som kan virke særlig dramatisk på omgivelsene. Ikke minst når det oppleves
overraskende og uforutsigbart. Utagering er en av de
største hindrene for sosiale integrasjon av menneske med
utviklingshemning. En annen utfordring er selvskading
som er svært alvorlig både for personen selv og for omgivelsene.
Stor honnør til Stiftelsen SOR som har utgitt denne boka.
Dette er et viktig faglig bidrag både til kunnskap og holdninger som særlig retter seg mot fagpersoner. Men også
søken, foreldre og andre pårørende har mye å hente her.
Vårt håp og ønske står fast: Mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser
og ha et aktivt liv i felleskap med andre.
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Organisasjonssaker
Fra Landsstyremøteprotokoll 05-06.12.2009
Styret behandla vanlege Landsstyresaker
og fordelte ansvar for leiarartiklane
til Under Lupen for 2010. Deretter
tok styret pause frå saksbehandlinga
for å møte ein representant frå firmaet
NOA AS, Andreas Saxvik Helle. Han
orientrerte om selskapets arbeid og
virke. Selskapet driv med både boliger,
avlastningstilbud og ferietilbud som vert
individuelt tilpassa den enkelte brukers
behov for hjelp.
Styret er positive til det arbeidet firmaet
driv og vil vurdere eit videre samarbeid i
samband med ein eventuell tur arrangert
av LUPE i samarbeid med NOA.
Elles blei mellom anna desse sakene
behandla.
Vergemålsloven
Ein tok for seg lovteksten og gjekk
gjennom den. Det viser seg at
foreskriftene mangler, og at ein p.g.a
dette ikkje får setje seg skikkeleg inn i
lovteksten og tolkningane av den før
foreskriftene foreligger.
Styret kjem til å bruke styremøtene
framover våren til å skulere seg i
lovteksten og foreskriftene. Ein håper å
få til at leiaren for justiskomiteen kjem
på førstkommande styremøte, for å
informere om den nye lova.

Likemannsmiddelbruken,
søknader 2011 m.v.
Ein gjekk gjennom bruken av midlane og
det viser seg at midlane som er tildelt til
dei forskjellige fylkeslag er oppbrukte,
med unntak av for Oslo og Akershus
fylkeslag, som har søkt fordelingsnemda
om utsetjing av bruken til neste år p.g.a
svineinfluensaen. Oslo og Akershus
fylkeslag har fått godkjent denne
søknaden og kan dermed bruke midlane
til neste år.
Ivar sitt forslag til å utgiftsføre
dette styremøtet som møte i sentralt
likemannsutval, ettersom ein har gått
gjennom vergemålsloven.
Økonomirapport
Ein gjekk gjennom regnskapet og det
viser seg at økonomien er svært god.
Under Lupen har hatt gode inntekter
gjennom annonsesalg, slik at ein går
med overskot i forhold til utgiftene med
utgivelsane. Administrasjonkostnadane
har gått over det som er budsjettert, men
det skuldast bl.a innkjøp av tre nye PCer
til styremedlemmane.
Støtta til fylkeslagene er og over
budsjettet, men det viser at fylkeslagene
er svært aktive, noko styret er positive
til.

TT-køyring
Dette er ei sak som Oslo har arbeidt med
og det viser seg at regelverket er svært
dårleg og fører til ei veldig urettferdig
tildeling av midler. Saka gjeld ei dame,
som etter å ha vorte 67 år, har mista store
deler av det antall turer ho hadde med TTordninga. Oslo LUPE og FFO samarbeider
videre om denne saka og arbeider for å få
til endringar i regelverket.
Ekstramidler
LUPE Midt-Troms fekk tildelt kr.
297.000,- til eit prosjekt dei hadde søkt
om støtte til. Styret gir ros til fylkeslaget
for det arbeidet som er gjort og ein ønsker
å få dette inn i Under Lupen, slik at andre
fylkeslag kan få inspirasjon til liknande
prosjekt.
Harald orienterte at Stiftinga ”Familiesenteret i Kristiansund” er og tildelt ein
rimeleg stor sum. Fylkeslagene i Sogn og
Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag
er med i denne stiftinga, så LUPE er representert i dette prosjektet også. Styret ser
positivt på tildelingane som er komne til
desse prosjektene.

Fra Landsstyremøteprotokoll 24. – 25. februar 2010
Foruten vanlige Landsstyresaker ble bl.a.
disse sakene behandlet under møtet:
Vergemålslova, forberedende arbeid til
sentral likemannssamling i april
Landsstyret fortsatte arbeidet med
forberedelser og stoffgjennomgang
vedrørende temaet.
Rettigheter til tjenester,- jfr. sak på
mail vedr. 50 år gammel mann
I sak om en psykisk utviklingshemmet
uten tilbud fra kommunen er det aktuelle
fylkeslaget bedt om å ta seg av saken
og ta kontakt med saksinnsender for å
undersøke forholdene, innhente nærmere
opplysninger og prøve å gjøre noe med
saken.
Til Ledermøtet 25. april ble det vedtatt
at deltakelse skulle skje med utsendinger
iflg. LUPEs vedtekter. Ut fra innsendte
saker er flg. saksliste satt opp:
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1. LUPEs framtid
2. Likemannssamlingene
3. Distriktsprofilen
4. Websidene
De fylkeslagene som har sendt inn de
enkelte sakene, står for innledningene.
Programmet for Likemannssamlinga ble
gjennomgått og justert.
Samlinga starter fredag 23. april kl.16.00
fordi Magnus sin økt legges til den tida.
Ledermøtet flyttes til søndag. Justert program sendes fylkeslagene sammen med
invitasjonen til samlinga. Påmeldingsfristen utsettes til 12. mars.
Samhandlingsreformen ble tatt til orientering og gitt en kort drøfting. Likeledes
ble skjema for utlysing av tiltaksmidler
gjennomgått.
Frist for innsending: Sekretær i hende
innen 1. april i stedet for 1. mars som det
står på utsendt fristliste.

Tildeling likemannsmidler
Vi har fått tildelt kr. 150 000,- i statlige
midler
Vedtak:
Tildeling:
Trøndelag
kr. 6 000,Oslo og Akershus
kr. 12 000,Midt-Troms
kr. 3 000,Møre og Romsdal
kr. 40 000,Sogn og Fjordane
kr. 15 000,Sentralt
kr. 74 000,I forbindelse med innsending av regnskap
fra fylkeslagene i forhold til tildeling
av driftsmidler vedtok Landsstyret å gi
følgende dispensasjon fra vedtektenes
§11: Når revidert regnskap fra fylkeslaga
er sendt kassereren i LUPE, kan utbetaling av driftsmidlene(kontingentmidlene)
til fylkene skje.

Vergemålsloven:

Må vi gjemme pengene i madrassen?
Av Petter Ingvar Tomren

Vergemålsloven er et kjent begrep for de fleste av oss, jfr at de fleste har kontakt med Overformynderiet, f. eks.
som hjelpeverger for døtre, sønner eller søsken. Temaet er derfor særdeles relevant, også ut fra et likemannssynspunkt.
Den 9.12.2009 hadde Oslo og Akershus fylkeslag likemannsmøte på Ragna Ringdals
Dagsenter med vergemålsloven som tema.
Etter at leder Eva Pavels Wilhelmsen hadde
ønsket 30 medlemmer velkommen, introduserte likemannskoordinator Frøydis
Lange kveldens foredragsholder.
Fylkeslaget hadde fått ingen ringere
enn stortingsrepresentant Per Sandberg,
komité- og fraksjonsleder i Justiskomitéen
på Stortinget, til å fortelle oss om forslaget
til endringer i vergemålsloven.
Per Sandberg presiserte innledningsvis
at det var ulike oppfatninger i Komitéen
når det gjaldt forslaget. Hans presentasjon ville nødvendigvis bli preget av
Fremskrittspartiets synspunkter. Det er
både lovmessige endringer og ”oppfriskning” av eksisterende paragrafer det legges opp til. De vesentligste endringene
kommer for barn under 18 år, noe som
gjør at mange av våre medlemmer ikke
blir vesenlig berørt av forslaget. Likevel
kan de ”regler” som i dag rettes mot barn,
senere kunne påvirke også eldre under
vergemål. Det er derfor viktig at man
forsøker å unngå en lovutvikling som er
uheldig.
Komitéen hadde stilt en rekke spørsmål
til departementet, og Fremskrittspartiet er kritisk til en rekke av forslagene.
Dette går både på selve lovforslaget og
på forslag mht. forvaltningen av lovverket. Det sistnevnte går på at ansvaret
for vergemålsproblematikken flyttes fra
Overformynderiet til Fylkesmannen, noe
som gjør at avstanden for brukerne blir
lengre enn tilfellet er i dag, hvor brukerne
forholder seg til Overformynderiet. Dette
antar Sandberg vil føre til lengre saksbehandlingstid. Saken kom til behandling
i Komitéen mens den var ute til høring,
noe Sandberg mente indikerte at regjeringen har gjort sine konklusjoner før høringen er gjennomført.

I dagens lovverk er barn under 18 år
under vergemål av sine foreldre. Etter
Fremskrittspartiets mening skilles det
ikke i lovforslaget mellom personer
(barn) som bor i trygge, velfungerende
familier, som jo er det store flertallet,
og de som kommer i en situasjon der
det oppstår reelle beskyttelsesbehov.
Lovforslaget tar utgangspunkt i de
som har beskyttelsesbehov, og lar
dette bli normalen. Konsekvensen
kan bli at foreldrene skyves til side og
at foreldreansvaret tas bort. I dag kan
foreldre spare for sine barn i egen bank,
og dermed lære barna verdien av å passe
på og ha ansvaret for egne penger. Ofte er
det foreldrene som gir barna pengene, og
det virker urimelig at når et barns midler
overstiger 75000 kroner, så skal dette
rapporteres til fylkesmannen og stilles
til disposisjon for fylkesmannen. Også
eiendeler, formue og gjeld kan pålegges
hjelpeverge å rapportere til fylkesmannen,
likeledes lønn til barn i 15-18 års alder
som overstiger 75000 kroner. Sandberg ser
på dette som en negativ oppdragelsesform,
der fylkesmannen kan ”ta” pengene som
flinke ungdommer jobber for, og forvalte
de for disse.
Sandberg pekte på at i praksis kan
hensikten med ny vergemålslov være ”å
kunne samle alle innsamlede midler i et
sentralt fond for å la det offentlig spekulere
i aksjemarkedet”. Det er foreløpig
tiltenkt å la Folketrygden forvalte disse
midlene. Hensikten skal være å skaffe
alle under vergemål lik avkastning på
innsamlede midler, og høyere avkastning.
(Referentens bemerkning: Tanken kan
være god, men hva med risikoen ved
tap?).
Sandberg ga uttrykk for at for ham virket
dette som vikarierende argumenter for:
• Fjerning av lokalt overformynderi
med lokal kjennskap og forståelse for

Sandberg er en dyktig foredragsholder og
fikk velfortjent applaus fra forsamlingen.
Han svarte også på en del spørsmål fra
de fremmøtte, og kom med råd til LUPE
mht. hvordan påvirke i denne og andre
aktuelle saker. Her får han overrakt en
hilsen og takk fra fylkeslagets leder.
Foto: Korun Ringen

den under vergemål – til fordel for statlig
kontroll via fylkesmannen.
• Mulighet for fremtidig avgiftsbeleggelse og nye statlige inntekter på den
samlede forvaltningen.
• Hindre at foreldre sparer i barnas
navn – slik at husstandens/familiens formue i større grad ligger hos foreldrene.
Dette utløser innbetaling av formuesskatt
på et tidligere tidspunkt for foreldrene.
Slik Sandberg ser det, oppfordrer lovforslaget til å gjemme unna penger - å
lagre dem i madrasser på gammelt vis!
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Notiser

Nytt fra NAKU

Opplæring i pasientrettighetsloven kapittel 4A

NAKU har på oppdrag av helsedirektoratet utarbeidet
et opplæringsprogram rettet mot pasientrettighetsloven
kapittel 4A. Opplæringen er en videreføring av
helsedirektoratets e-læringsprogram. Gå inn på denne
linken: http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/

“Vi er lei av å bli overkjørt. Hverdagen vår styres
i stor grad av fagpersoner”
Sitatet kommer fra Steinar Wangen som var en av
foredragsholderne på fagseminaret Livskvalitet for
personer med utviklingshemningi regi av NAKU og
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Synd at ingen fra vår
organisasjon var invitert til å delta på denne konferansen.

Ikke Tellus TV, men Empo-TV

I en notis i ”Under Lupen” nr. 4, 2009 fortalte vi om en ny
TV-kanal som er Norges første fjernsynskanal for og med
personer med utviklingshemning. Den startet opp høsten
2009 under navnet Tellus TV, men da det viste seg at dette
navnet allerede var opptatt av et annet selskap i samme
bransje, var et navnskifte nødvendig. Valget falt på EmpoTV. Programmet går fortsatt på Frikanalen torsdag kl. 1700,
med reprise fredag kl. 1400.

Professor Ellingsen

En av LUPEs støttespillere, Karl Elling Ellingsen, er utnevnt
til professor. Dette må vi se på som en anerkjennelse av det
arbeidet som NAKU har lagt ned innenfor forskning om
utviklingshemning i de siste årene. Professoratet er knyttet
til en halv stilling innen funksjonshemning og deltakelse
ved Høgskolen i Harstad som skolen håper å kunne starte
opp i 2011. Ellingsen vil tiltre ved HiH i en 50 prosent
stilling så snart som mulig. Han vil fortsatt være leder for
NAKU i Trondheim.

Utviklingshemmedes levekår – med egne ord

I alle undersøkelser om utviklingshemmedes levekår som
er utført i Norge er det pårørende eller andre nærpersoner
som har svart på vegne av de utviklingshemmede.
NAKU planlegger nå et forskningsprosjekt hvor de
utviklingshemmede selv får uttale seg om hvordan de
ser på livet sitt med hensyn til boligforhold, arbeid.
økonomi, helse og sosiale relasjoner. Dette betyr at vanlige
spørreskjema ikke er egnet som datainnsamlingsmetode,
men at forskerne må benytte seg av kvalitative intervjuer.
Her er det mange utfordringer både med hensyn til å finne
fram til personer med relevant språk og til intervjueren som
skal tolke de muntlige svarene.

NAKU søker etter nye medarbeidere

Aud Selboe har nå sluttet i NAKU og gått over i sin
gamle stilling som lektor ved vernepleierutdanningen ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag. Anna M. Kittelsaa har også sagt
opp sin halve forskerstilling og arbeider nå ved Universitetet
i Trondheim som seniorforsker. Kirsti Buseth som arbeidet
som rådgiver i NAKU har gått tilbake til sin gamle stilling
i rådmannsetaten i Trondheim kommune. Tom Mailund
som representerer LUPE er fortsatt varamedlem til den
tverrfaglige rådgivende faggruppen i NAKU.

Drap blir linket til asbergerdiagnose

Riksadvokaten har tiltalt en 18-åring fra Skaun i Sør-Trøndelag for overlagt drap, begått under særdeles skjerpende
omstendigheter på ei jente som bare var 15 år gammel.
18-åringen kan få redusert straff fordi han har Asbergers
syndrom.
Leder for Autismeforeningen i Sør-Trøndelag Kristin
Spachmo uttrykker stor bekymring for den linkingen som
her skjer av rettsvesenet, raskt fulgt opp av pressen. Hun
sier at det ikke finnes noe forskning som viser at folk med
Asbergers syndrom er overrepresentert når det gjelder drap
eller andre kriminelle handlinger.
Både journalister, advokater og andre i rettssystemet må
tenke seg nøye om før de tar i bruk begreper som Asberger
fordi det kan få store konsekvenser. Det kan føre til en enda
vanskeligere hverdag fordi mange vil holde sin diagnose
skjult. Foreldre og andre pårørende kommer også i en vanskelig situasjon når de skal prøve å forklare folk hva dette
med Asberger innebærer.
Asbergers syndrom er en diagnose innen autismespekteret.
Personer med diagnosen kan ha begrenset evne til sosial
omgang, vansker med å oppfatte sosiale regler, normer og
forventninger, spesielle og begrensede interesser, uvilje
mot endring i omgivelser, kommunikasjonsproblemer og
forståelsesvansker.
LUPE vil følge opp disse vanskelige spørsmålene. Erna Drønnesund og Harald Hansen fra sentralstyret vil delta på den viktige SOR-konferansen i Trondheim i september i år om kommunikasjon med uvanlige barn. Her er nettopp autisme, angst
og Asbergers syndrom satt opp som sentrale temaer.

SENTRAL LIKEMANNSSAMLING 2010

Arrangeres på Olavsgaard hotell nord for Oslo
dagene 23. -25. april. Er du likemann eller ønsker å
”jobbe” som det, kan du melde fra til ditt fylkeslag
hvis du ønsker å være med på samlinga.
Fylkeslaga setter opp prioritert påmeldingsliste.
Kanskje det er plass til deg også?

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, Villaveien 3B, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no
ivar.tolstad@hotmail.no

Kasserer

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Styremedlem

Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

1. vararepr.

Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

2. vararepr.:

Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

3. vararepr.

Frøydis Lange, Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo

22 58 01 85 / 922 08 880

Oslo og Akershus

Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski

64 87 39 69

epw@multiconsult.no

Hedmark og Oppland

Turid Jahren, Hellevn.13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turina6@start.no

Telemark

Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland

Beathe Hebnes, Hundvågvn.41, 4085 Stavanger

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 99 74 / 986 49 364

mkvameha@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

Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Trøndelag

Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim

73 80 91 93 / 934 68 291

gulbraa@online.no

Ivar Tolstad, Villaveien 3B, 3674 Notodden

35 02 03 84

(se ovenfor)

LUPEs kontor, Hans Nilsen Haugesg. 44B, 0481 Oslo

22 22 14 82

Jann-Oskar Granheim, Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

jann-osk@online.no

Kåre Kvalvåg, Unnelandsvn. 482, 5267 Espeland

55 24 39 86 / 951 07 741

kaare-kvalvaag@c2i.net

Fordelings-nemnda, Postboks 8054 Dep, 0031 Oslo

24 16 35 29(kontor)

uts@helsedir.no
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Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold
Annet
Redaktør

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.
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.

Medlemskontingenten er
i 2010 kr 200,-.

Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Navn.............................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Postnr ...........................Poststed ..................................................................
Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo
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