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1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
Bontelabo 2
5003 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Østre Aker vei 24
0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Fjell Industries
avd. Bømlo
5443 BØMLO
Tlf. 03 240

Boveiledertjenesten
Løken

Småloane 5
5343 STRAUME
Tlf. 56 31 26 00

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN
Tlf. 67 20 51 80

Tevlingsv 23
1081 OSLO
Tlf. 22 90 79 50

Kvaleberg
Industri AS

Autosalg A/S

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

Tannlege

Tor Frost Nielsen
Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Storetveitv 58
5826 BERGEN
Tlf. 55 36 10 00

Paradis
Eiendomsmegling as
Jacob Kjødes veg 15
5232 PARADIS
Tlf. 55 60 40 30

Hadelandsbakeriet AS
Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Ellengård
Arbeidssenter

Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

4809 ARENDAL
Tlf. 37 00 68 88

Svenskv 20
8626 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

eiker vekst as

Lillehammer
Sykehjem

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Fana Stål AS

Espehaugen 23
5258 BLOMSTERDALEN
Tlf. 55 91 81 81

Sæterdals
Frisørsalong

Skrivev 16
1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

ANONYM
STØTTE

Flanderborg
Rammer og Kunst
Nedre Flanderborg 5
7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Murstad
Entreprenør Service
Lienv. 41 B
3678 NOTODDEN
Tlf. 418 84 000

Borgeåsen Blomster og
Binderi Euroflorist
Buerv. 16
3711 SKIEN
Tlf. 35 50 13 10

Vik, 3529 RØYSE
Tlf. 32 15 98 20

Joker Tuddal
Varecenter
3697 TUDDAL
Tlf. 35 02 41 05

Sentrumsgården
8512 NARVIK
Tlf. 08 900

Sirusvegen 128
3942 PORSGRUNN
Tlf. 924 55 196

Spar Luster

Sveiseverksted

Nord Marin A/S

Alfr. A. Berge A/S

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Steintransport AS

Jessheim
videregående skole

Kragerø Næringspark
3766 SANNIDAL
Tlf. 35 98 13 70
E-post: post@steintransport.no
www.steintransport.no

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Telemark
Dekksenter AS

6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Flodmyrvegen 26
3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 35 50

Drammen
Campingplass

Nøtterøy
Familiecamping
Fjærholmen AS

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98

Fjærholmv 170
3132HUSØYSUND
Tlf. 33 38 51 43

Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22
Mobil 995 62 800 -952 79 595

Borg
Ventilasjon A/S

Alvhild Jørgensen
Eftf Garn og
Brukskunst

Hardanger Interkommunale
Barneverntjeneste

Oscar Nissensg. 3
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 16 93

Torget 2-4, Oppheimsg 31
5750 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Statkraft
Energi AS

Maler og Tømrerfirma
Kitil Kittilsen

Produksjonsv. 15
1611 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 82 90

Rakkestadv 1, 1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Youngsgt 11, 0181 OSLO

-

Tlf. 02 390

3753 TØRDAL, Tlf. 35 99 88 61
Tømrerarbeid - Maling - Tapetsering Rehabilitering - Reparasjoner

3890 VINJE
Tlf. 35 07 95 00

Sweco Norge AS

Magne Dale AS

Haglebu Camping

Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00

3359 EGGEDAL
Tlf. 32 71 33 23

3007 DRAMMEN

-

Tlf. 32 23 46 00

Ta vernepleierutdanning
i Nord-Norge!

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Biv. 21
1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Lundev. 11
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Borge
Begravelsesbyrå

Johan R. Sunde AS
- SPAR

Rema 1000 Bø

NordlandsBanken ASA

Murer

Rune Lauritzen

Gudbrandsdalsv 235
2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 86 00

Fugleleiken 5 A
3742 SKIEN
Tlf. 35 53 69 96

Hole Fysioterapi

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge.
Forebygging.no inneholder mer enn 10.000 fagemner
med særlig fokus på rusforebyggende arbeid.

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00

Da er Høgskolen i Harstad stedet for deg:
Godt læringsmiljø,
Høy trivselsfaktor,
Boliggaranti og gode ordninger
for utenlandsopphold (Afrika,
Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter.
Fantastisk og sentral beligghenhet
ved byens havnepromenade.
Nærmere info.:
Seksjonsleder Marit.Rustad@hih.no el.
opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no

Solv. 117, 1170 OSLO - Tlf. 23 16 75 00
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Lederen
Spare - spare
Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende

Ja så er sommeren over og vi har begynnt på høsten. Håper bare været blir bra framover
en stund. Sommeren har vært så som så også her på Vestlandet.

Kontoradresse:
Hans Nielsen Haugesgt. 44B
0481 Oslo

Nå begynner vel de ﬂeste å komme i sitt gamle gjenge igjen med diverse aktiviteter.
Det er bare så skremmende å høre om pengemangelen i kommunene som gjør at
mange tilbud til ”våre” ikke blir noe av. Flere kommuner stenger f.eks. badebassenger.
Noen kommuner skal ikke ha tilbudet før langt ut på neste høst. Dette er jo en aktivitet
som alle kan ha glede av. Jeg skjønner ikke helt at det går an. Men det er spare - spare.
Jeg har hørt at det går an å spare seg til fant. Det var ofte sagt i det som blir kalt ”gamle
dager”.

Telefon: 22 22 14 82
Telefaks: 22 22 14 85
www.landsforbundet-lupe.no
e-post: landsstyret@landsforbundet-lupe.no
Kontortid:
Kontoret kan nås på ovenstående
telefonnummer. Hvis kontoret er
ubemannet, kobles man videre til
kontorhjelpens mobiltelefon.

Medlemsblad for
Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende
ISSN 0805-2239

Ferie er jo noe som folk ﬂest snakker om når det er sommer. Men som vi vet er det ikke
så helt enkelt for alle.
En gruppe her var avsted sammen med personalet sitt fem dager til Sverige. Dette ble
arrangert før det faste personalet sjøl gikk på ferie. De gikk sine turnuser og dermed
ble det billigere for brukerne. Alle kom glade og fornøyde hjem igjen. Slikt gjør at både
brukeren og familien ellers får en oppmuntring. Det er utrolig hvor godt det gjør med
litt forandring i hverdagen. Det er jo noe vi alle setter pris på.
At brukeren har egen bil gjør jo også sitt til at de kan forﬂytte seg litt etter ønske. De
ﬂeste kjører jo ikke sjøl, men har personale som kan ta dem med på tur.
I Molde-området er det diskotek siste torsdag i måneden - i høst- og vinterhalvåret - for
dem som vil være med på det. Sosialt med musikk og litt matservering. Der treﬀer de
venner fra tidligere. Kanskje fra skoletid i området.
Som kjent for oss i Lupe er det nå snart 20 år siden HVPU-reformen. Ja, den tiden som
har gått siden kan vi gjøre oss mange tanker om. Ble det som det var tenkt eller.....?
Tror mange vil si det var mye hastverk der.

Ansvarlig redaktør:
Jann-Oskar Granheim
Finnfjordeidet
9300 Finnsnes
Tlf.: 932 11 937
E-post: jann-osk@online.no

Så ønsker jeg dere alle en ﬁn og god høst.

Annonsesalg:
Faktureringsservice sør AS
Tlf.: 32 24 44 33
Faks: 32 24 44 34

LUPEs 20-årsjubileum i 2011 arrangeres med landsmøtefest lørdag 28. mai
på Olavsgaard hotell i Skedsmo. Sentral likemannssamling arrangeres 27.28. mai og landsmøtet 28.-29. mai. Nærmere informasjon sendes etter hvert
til fylkeslagene. Vi har åpnet for noe økt deltakerantall på både likemannssamlinga og landsmøtet.

Stoff til bladet sendes:
Jann-Oskar Granheim
E-post: jann-osk@online.no
Layout og sats:
JOG v/Jann-Oskar Granheim
Tlf.: 932 11 937
Trykkeri:
Lundblad Media AS
Tromsø
Materiellfrist neste nummer:
1. november 2010

Erna Drønnesund
Landsstyremedlem

Jubileum, likemannssamling og landsmøtefest

Temaer for likemanssamlinga 27. - 28.5.2011
*Bolig-botilbud-tjenester- boforhold-vedlikehold i og av egen bolig- ansvarskadeverk- oppgaver for likemenn- leiekontrakt- husleieloven.
*Pasientrettighetsloven – samtykkekompetanse- utfordringer for likemannen.
Ekstern innleder. Thor og Frøydis prøver å få ekstern innleder.
*Den elektroniske verden – hvilket ansvar og hvilke oppgaver betyr det for
likemannen.
*Reformen 20 år- erfaringer- hva kan vi som likemenn bidra med for å oppnå
reformens formål,- hva har blitt gjort- hva kan vi gjøre,-utfordringer.
* Likemannserfaringer på disse områdene: a)Egenandeler på tjenester i
bolig b)Endring av tjenestetilbudet med mindre ressurser sett i forhold til
enkeltvedtakene
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LUPE-tur til Sørum 19. juni

En begivenhetsrik dag
Tekst og foto: Torfinn og Torunn Solli

Årets første dagstur gikk til Sørum. Vi skulle reise
fra Ragna Ringdals dagsenter kl. 9.00, men ble litt
forsinket.
Oddny hadde ordnet en fin buss fra Oslo Sporveier så vi
fikk med oss rullestoler også.
Ferden gikk først til ”Bjørkesalen” på Hildes gårdsbutikk.
Der ble vi mottatt og ønsket velkommen av 4 blide damer
samt ”Fjøsnissen” (Svein Samuelsen) som underholdt
med trekkspillet sitt. Han fortalte at i Bjørkesalen hadde
det tidligere vært kyllingdrift med opptil 11000 stk. av
gangen. Denne driften måtte legges ned pga. nye EUregler. Det ble da gjort om til gårdsbutikk og festsaler
med all innredning av grovt behandlet bjørk, derav
navnet.
Etter en deilig bondefrokost guidet ”Fjøsnissen” oss på
en rundtur igjennom bygda. Han hadde mye interessant
og fortelle. Vi kjøret forbi ”Bingfoss kraftverk”, fikk
også sett litt av den smalsporede jernbanen ”Tretitten” på
Sørumsand, samt ett lite glimt av statuen ”Stomperud”.
Videre gikk turen ferden til ”Ting av tre”, hvor kona
til Fjøsnissen, ”Blondi” (Unni) tok i mot oss. Lokalene
var i et gammelt fjøs, som rommer et verksted hvor
mange spesielle gaveartikler ble tilvirket. Ting man ikke
finner andre steder. I butikken kunne man handle artige
presanger eller et minne til seg selv. Ved langbordet fikk
vi servert kaffe og småkaker før vi sa farvel til Blondi.
Turen gikk så til ”Blaker Skanse” hvor vår guide fortalte
om festningsanlegget og skolen der.
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Så kom vi til ”Rånåsfoss kraftverk” som i sin tid var
Europas største. Der fikk vi et kraftig regnvær med lyn
og torden. Vi satt tørt og godt i bussen så vi tok det som
en opplevelse.
Vi takker Svein for et artig guidet tur med mange
innslag av gode vitser.
Tilbake til ”Bjørkesalen” hvor det ble servert rømmegrøt,
deilig spekemat med alt tilbehør, melon og jordbær, samt
karbonader for de som ville ha det. Kaffe og eplekake
med krem. Snakk om vi ble mette.
Så kom ”Hilde” og fortalte litt om gårdens historie
og dagens drift med 5 kornsorter, epler og raps til
oljeproduksjon. ”Ålgård” hadde vært skysstasjon på
1600-tallet. Gården lå den gang nærmere vannet og var
bygget på kvikkleire. Etter at den ble utsatt for et stort
ras ble gården flyttet lenger opp i bygda.
Vår festtaler, Truls Hegle, takket for god mat og en
fin opplevelse.
Det ble også tid for litt handel i ”Hildes gårdsbutikk”. Der
selges brukskunst fra 25 forskjellige håndverkere. Lys,
smijern, treartikler, håndarbeide, urter av forskjellige
slag og mange andre ting .
Etter et deilig måltid og handlerunde takket vi Hilde og
hennes medhjelpere for oss. Bussen kjørte, vi vinket
farvel og var tilbake på Ragna Ringdals dagsenter ved
syttentiden.
Selv om været ikke var helt med oss denne gang, hadde
vi allikevel en vellykket og koselig tur.

Lydstudio på Olsrud
Tekst og foto: Ottar Korsnes, Hamar Arbeiderblad

LUPE sponset lydstudioet på Olsrud med 2000 kroner. I mai var det klart for åpning, og da var vi invitert.
Ottar Korsnes i Hamar Arbeiderblad har velvilligst latt oss få lov til å bruke reportasjen sin derfra.

Jonny Østhaug gjør seg klar til å klippe snora og
åpne døra inn til lydstudioet.

Stein Bjerke er faglig leder for lydstudioet.

Nå er lydstudioet på Olsrud offisielt åpnet. Jonny
Østhaug sørget for den høytidelige snorklippingen
inn til lydstudioet, og den første cd-en er snart
klar. Under åpningen fikk Elisabeth Fangen Sjule
og Inger Audensen fra Hamar sanitetsforening, og
Sverre Rudjord, leder for levekår og folkehelse
i Hamar kommune, ble med på innspillingen av
«Menuett i mai». CD-en har fått navnet «Olsrud
Spill Opp og de gode hjelperne». Lydstudioet er
nemlig blitt til takket være mange flotte bidrag.
Hamar sanitetsforening har bevilget 5.000 kroner.
Olsrud Spill Opp øver i lydstudioet hver onsdag og
de har bevist sin synge- og spilleglede mange ganger.
Snart skal politikerne få høre hvor flinke de er blitt.
En opptreden under neste kommunestyremøte er
planlagt. Der er kanskje kultursjefen på plass. Dette
er nemlig i høyeste grad kultur.
Det var flere som fikk velfortjent takk under den
offi sielle åpningen. Vaktmester Olav Fredriksberg
har stått for byggingen. Stein Bjerke er den som
leder Olsrud Spill Opp. Grethe Bakken har sørget

for at mange organisasjoner og instanser har fått
en søknad til dette lydstudioet. Ole Jønsrud er
kapellmester i orkesteret.
Mange har vært i lydstudioet og forsøkt å synge
inn et opptak. Flere kommer det til å bli. Stein Bjerke
lovet i alle fall at det vil komme mye fra Hamar Arbeid
& Aktivitet og Olsrud voksenopplæringssenter.

Stein Bjerke ved miksepulten
i det nye lydstudioet.
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På ferie- og
Helsesenteropplevelse med LUPE
Solgården i Spania 25. mai til 1. juni 2010
Tekst og foto: Martin og Åsmund

Vi skulle på reise sammen med LUPE!
Hvem var egentlig det? Jo da, vi har vel
sett et blad som heter ”Under Lupen” og vi
visste at vårt reisefølge hadde et kjempegodt
forhold til dette ”LUPE”. De vi reiste
sammen med hadde så mye positivt å si om
LUPE gjennom tidligere arrangementer at vi
gutta (Martin og Åsmund) fikk en trygghet
om at dette skulle vi fikse uansett hva som
ventet oss.
Reisen gikk knirkefritt. Vi ble imponert
over både de reisende og de som hadde
ansvaret for logistikken, både på flyplassen
og i flyet. Brukeren vi var sammen med sitter
i rullestol og er svært bevegelseshemmet
og vi ble overrasket over hvordan alt var
tilrettelagt gjennom hele turen.
Oddny, som vi oppfattet som lupedrivkraften,
fikset det slik at lupegjengen fikk sitte samlet
i et hjørne av spisesalen. God mat i godt
lag…..SKÅL!

Øverst: Det var et yrende liv i bassenget.
Over: Kokken, som kunne mer enn å lage mat.
Vi fikk gleden av å være med en av beboerne i bokollektivet vi jobber
i på ferie. Reisen gikk til Villajoyosa i Spania, nærmere bestemt
Solgården ferie- og helsesenter.
Selv hadde ingen av oss vært med på større utflukter i
jobbsammenheng enn dagsturer med 2-3 brukere, så vi ble ganske
spente da vi så alle menneskene på Gardermoen som skulle på en så
lang tur sammen.
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Solgården bød på masse aktiviteter, og
sammen fikk vi være med på badeturer,
shoppingturer, konkurranser, dans, sang
osv...
Ja, Solgården er et fantastisk sted. For
det første er hele anlegget veldig vakkert.
Det ligger på en liten høyde med flotte
relativt lett tilgjengelige fjell på baksiden og
Costa Blancas hvite strender på forsiden og
appelsinlunder rundt omkring.
Tilpasningene som var gjort for
bevegelseshemmede, både på rommene
og fellesarealene var imponerende, men
mest imponerende var personalet. Alle,
fra kokken, bartenderne, de innleide
sykepleierne og bussjåførene til direktøren,
som var konferansier, og DJ på det sosiale
om kvelden. Alle var utrolig hjelpsomme og
i imponerende godt humør fra de mottok oss
ved ankomst til de vinket farvel da bussen
kjørte ut fra Solgården for å bringe oss til
flyplassen…. Håper vi ses igjen.

Domkirkeodden på Hamar
Med Hedmark og Oppland fylkeslag på besøk i et prisbelønnet og vakkert bygg
Tekst og foto: Turid Jahren

Hedmark og Oppland fylkeslag av LUPE hadde tur til
Domkirkeodden på Hamar i juni.
Det var en glad gjeng som møttes på Domkirkeodden.
Været var ganske bra, men det blåste litt surt. Vi gikk
en tur i de vakre omgivelsene. Praten gikk
livlig. Vi avsluttet med en deilig lunsj på Spiseriet restaurant. Noe som alle satte stor pris på. En hyggelig dag.
Noen av deltakerne måtte dessverre returnere tidligere
enn de andre og kom derfor ikke med på bildene.
Domkirkeodden på Hamar vil være kjent for mange
på grunn av ruinene av gamle Hamar domkirke.
Kirken ble påbegynt i 1152 og stod ferdig omkring
1200. Den gamle domkirken var bygget i samme
stil som Ringsaker kirke, Gamle Aker kirke i
Oslo og Nikolaikirken på Gran. Disse kirkene ble
bygd etter forbilde av Oslo bispedømmets eldste
hovedkirke, Hallvardskatedralen, som i dag ligger
som ruiner ved Oslo torg.
Domkirken ble i 1567 ødelagt av svenskene under
Den nordiske sjuårskrigen.
I 1985 ble ruinene pakket inn i plast, på grunn av
frostskader og fuktighetsangrep. For at publikum
igjen skulle få glede av ruinene, lot man i 1998
oppføre et vernebygg av glass. Bygningen
utgjorde Miljøverndepartementets til da største
enkeltsatsing innen kulturminnevern. Den ble
åpnet av kronprins Haakon 9. august 1998.
Den nye bygningen har fått navnet Hamardomen.
I tillegg til å fungere som vernebygg, brukes det
også til kirkelige seremonier som barnedåp og
bryllup, og til å huse konserter, teaterforestillinger
o.l. for opptil 800 tilskuere.
Domkirkeruinene er Hamar kommunes tusenårssted.
Glassbygningen, som har fått flere priser, er tegnet
av arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto. Den har
en grunnflate på 2600 kvadratmeter, og stålkonstruksjonene bærer tilsammen 4800 kvadratmeter
glassflate.
(Wikipedia)
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Bokomtale

Et kampskrift om å eie sitt eget hjem
Les boka ”Veien fram til egen bolig”

I boka får vi ganske inngående beskrivelse av de ni som
har tatt spranget fra kommunale tjenester til et selvstendig
liv. Vi aner at dette har vært en tøff avgjørelse å ta for
foreldre og familie. Det er ingen overdrivelse å si at her
blir vi kjent både med utviklingshemmede med store
ressurser og noen foreldre som har mot til å gå nye veier
og kjempe igjennom en sak de har tro på.
Gjennom beretningene om de utviklingshemmedes
liv og virke blir vi kjent med andelslaget ULOBA som
er et rådgivende organ som sørger for tilettelegging av
tjenestetilbudet ”Brukerstyrt personlig assistanse” (BPA).
Enkelte av brukerne kan ha ganske mange assistent-timer,
i ett av eksemplene er det snakk om 81 timer pr. uke. Det
mest vanlig er at brukeren har to assistenter som går i
oljeturnus – med to uker på jobb og deretter like lang fri.

Mye tyder på at vi står foran en ny meningsbrytning
om hva som er best omsorg for de utviklingshemmede.
Forskning viser at mennesker med utviklingshemning i
liten grad bor som andre og at svært få av dem eier sin
egen bolig. På nytt kommer boligen i fokus. Nå dreier
det seg om å eie sitt eget hjem.

ULOBA tilbyr også lederforum et par ganger i året til
foreldre, eventuelt søsken. I tillegg har ULOBA også
et assi-stentforum for opplæring og veiledning av
assistentene. BPA betyr nemlig at en fra nærmiljøet skal
være arbeidsleder for assistentene, det kan brukeren selv
være eller en av de pårørende. Les mer ved å gå inn på
nettet under stikkordet ULOBA.

Boka som foreligger beretter om ni personer med
utviklingshemning som har klart det kunststykket å
etablere seg i egen bolig. Det dreier seg om kjøp av
leiligheter i et borettslag, rekkehusleilighet og enebolig.
Det har ikke vært noen lett jobb, mange praktiske
vanskeligheter skulle overvinnes og ikke minst måtte en
utfordre holdninger. Foreldre har blitt utfordret, ansatte
ved boligkontorene, overformynderiet og ikke minst
kommunalt ansatt og politikere.

Det går også fram av boka at de utviklingshemmede ikke
helt er frigjort fra kommunale tjenester, slik sett kan dette
bli en ganske kostbar ordning for kommunene. Alle som
det fortelles om har et arbeidsforhold med en viss inntekt
med tilhørende transport tilrettelagt av kommunene.
Tendensen i dag er at det er relativt få personer med
nedsatt funksjonsevne som ønsker BPA. Det passer
dessuten ikke for alle. Det er også grunn til å minne om
at tjenestemottakere kan få personlig assistanse i regi av
kommunene.

Boka er utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede
(NFU) og ført i pennen av to medarbeidere i forbundet
Bitten Munthe-Kaas og Lillian G. Rasmussen.
Husbanken har støttet bokprosjektet med et betydelig
økonomisk bidrag og Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemning (NAKU) har bidratt med nyttig
fagkunnskap. Boka er på 123 sider, koster kr. 150 og
kan bestilles fra hovedkontoret til NFU i Oslo.

På mange måter er dette ni forskjellige og gripende
beretninger om utviklingshemmede i dagens Norge. Alle
de fine bildene er med til å gi leseren en klump i halsen
eller en tåre i øyekroken. Gleden over det hjemmet en selv
har vært med og skapt kommer fram i alle fortellingene.
Det er viktig å bo godt og trygt, sier Anna M. Kittelsaa i
NAKU i bokas etterord. Det handler om mer enn å bo.
Det handler om å leve!
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Debatt om boformer
Ansvarsreformen som ble satt ut i livet
for ca. 20 år siden har av mange blitt
kalt en boligreform. Det ble kommunene
som måtte fremskaffe boliger til de
tidligere institusjonsbeboerne og til
utviklingshemmede som ikke hadde vært
på institusjon. I år har det reist seg en ny
debatt om samlokalisering av boliger
til personer med utviklingshemning i
større enheter. Debatten om bolig, retter
sagt om hjemmet til mennesker med
utviklingshemning, har således fått ny
næring. Vi tar med noen utsagn i debatten
som pågår:

bruker
begrepet
”gettoisering”.
Ansvarsreformen tok sikte på å
skille boligtilbud og tjenester for
utviklingshemmede og la opp til et
individuelt tilpasset botilbud.
Hvilke
konkrete
grep
vil
statsråden gjøre for å sikre at disse
institusjonsliknende enhetene stoppes
og at reformen realiseres slikt den var
tenkt?
(Stortingsrepresentant og leder for
arbeids- og sosial-komiteen
Robert Eriksson, FrP, i stortingets
spørretime).

Vi ser i dag mange tilfeller av at store
kommuner tar i bruk stadig mer store
bofellesskap. En hører også at en samler
psykisk syke og psykisk utviklingshemmede
sammen i større enheter. Trenden peker
mot større enheter.
(Seniorforsker Anna Kittelsaa
ved NTNU Samfunnsforskning i
Trondheim).

Kommunen må ikke sette flytting som
vilkår for å yte nødvendige tjenester.
Retten til nødvendige tjenester er i
prinsippet uavhengig av bosted. Det
skal være et skille mellom tjenesten og
boligen, og det skal ikke være slik at
noen kan tvangsflyttes til en bestemt
bolig for å få de tjenestene man har rett
på. Tjenestene skal vurderes uavhengig
og individuelt.
(Helse- og omsorgsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen).

I Klassekampen 20. januar framkom
det at kommunene bygger stadig større
institusjoner for utviklingshemmede.
Brukerog
ansatteorganisasjoner

Omsorgsgetto
Nye begreper dukker opp i forbindelse
med bo- og omsorgstilbudet for våre
utviklingshemmede. Det er ikke lett
for foreldre og søsken å vite hva som
er best eller verst når argumentasjonen
for et bestemt syn blir så voldsomt
som vi nå ser i aviser, medlemsblad
og tidsskrifter. Getto er veldig sterkt
og følelsesladet ord og betyr i følge
fremmedordboka ”en bydel der en
særskilt befolkningsgruppe lever mer
eller mindre isolert”. Andre begreper
som dukker opp er oppbevaringsbokser,
snikinnføring
av
institusjoner,
omsorgskomplekser,
kommunal
institusjonsbygging og gettosiering.
Utviklingshemmede bør og skal bo for
seg selv ser ut til å være det ideelle. De
må for all del ikke bo sammen med
andre som har en utviklingshemning.
Bofellesskap og samlokalisering

er slettes ikke bra. Ensomhet
representerer ingen fare. Det viktigste
er at utviklingshemmede ”bor og lever
akkurat som alle oss andre”.
Befriende er det å lese i bladet til
NAKU ”Utvikling” nr. 1, 2010 som har
helt andre overskrifter i sine reportasjer
fra ulike deler av landet: ”Trives
med naboer og felles møteplass” fra
Haugentunet i Oslo. ”Fire er et ideelt
tall!” fra Kvednaberget bofellesskap i
Stavanger. Det kommer an på øynene
som ser, heter det jo.
NAKU har spurt to instanser om
deres syn nå det gjelder botilbudet
for personer med utviklingshemning,
Arbeidsutvalget for voksenhabilitering
(AU) og Fellesorganisasjonen (FO). På
spørsmålet om hvilke hensyn som kan
støtte samlokaliserte botilbud svarer
AU at det er ingen sosialfaglige eller
vernepleiefaglige gode argumenter
for å samlokalisere botilbudet til

Større boliganlegg øremerket for
utviklingshemmede og andre med behov
for praktisk bistand vil lett få preg av
institusjon. De som bor der, vil lett bli
oppfattet som en ensartet gruppe og ikke
som enkeltmennesker som skal leve sine
egne liv og få individuell støtte ut fra sine
individuelle behov.
(Statssekretær Henriette Westhrin
i
barne-,
likestillingsog
inkluderings-departementet).
NAKU ønsker å studere konsekvensene
av at kommunene bygger større
– både når det gjelder økonomi,
personalforhold og kvaliteten på tilbudet
til beboerne. NAKU samler inn data om
boligsituasjonen i samarbeid med NTNU
Samfunnsforskning i Trondheim og
stiller spørsmålet:
Bør personer med utviklingshemning
samles i større enheter?
Alle som har en oppfatning om disse
spørsmålene, ikke minst pårørende, kan
skive inn sin mening til naku@hist.no
Postadresse: NAKU, Ranheimsvegen 10,
7004 Trondheim

utviklingshemmede. Bare de som selv
ønsker det kan få bo samen eller i
nærheten av hverandre.
FO trekker på sin side fram mulige
gevinster ved samlokalisering: ”Trivsel
blant personalet kan styrkes i et større
miljø, og ha en mer stabil personalbase
som effekt. Større miljøer kan også gi
bedre kontroll over bruk av makt og
tvang. Samlokalisering kan gi verdifull
sosial trening for personer som er utsatt
for å bli ensomme. En økonomisk
gevinst for kommunen kan en heller
ikke se bort fra”.
Hvor står LUPE? Landstyret har
diskutert boformer på sitt møte 25.
og 26. august i år (sak 52/10) og
uttaler: LUPE har ikke motsigelser
til at det etableres boenheter for
utviklingshemmede med flere enn 4
leiligheter. Boenheter med blanding av
utviklingshemmede og rus, bostedsløse
og psykiatri må unngås.
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Høstfesten i Telemark
Tekst og foto: Ivar Tolstad

Over: Vår trofaste musiker og underholder
gjennom mange år, Bjørn Rugås, stilte som
vanlig opp. Det gjorde også Kjell Schau fra
Heddal, som stilt emed trekkspillet sitt.

Den årvisse høstfesten for medlemmene
i LUPE Telemark gikk av stabelen på
Årnes Kafeteria i Sauherad 25. september
med ca. 60 deltakere fra hele fylket,- godt
sponset av fylkeslaget. Tidligere arrangerte
vi festen på Fossen kro i Sauland, men den
brant dessverre ned, og da måtte festen gå
av stabelen et annet sted.
Humøret hos deltakerne var på topp, og
det er sjelden vi har hatt så mange ute på
dansegolvet. Stor honnør til ledsagerne
fra boligene som var meget flinke til å få
sine beboere med seg på dansen! Bordene
var flott høstpynta, og serveringa besto av
deilig gryterett. Til drikke ble bl.a. servert
eplemost fra eplekommunen Sauherad,
og det gikk med atskillige flasker deilig
drikke i løpet av kvelden. Utpå kvelden
ble det servert et svært kakebord med
marsipankaker, bløtkaker, sjokoladekake
og mye mer. Deltakerne forsynte seg godt,
så det var bare ei lita flis igjen. Alle virket
fornøyde med festen og regna med fest
neste år også. Årets festhøydepunkt for
mange tror vi.
Bildene til venstre.
Øverst: Eivind Kvålen hadde med seg sin mor
og sin ledsager, mens Tone Ranveig Aanestad
syntes det var godt å ha med broren sin.
I midten to glade karer fra Lunde til venstre.
På bildet til høyre storkoser Helge og Marie
seg på festen.
Nederst:Ut på golvet og dans med meg da
vel, var omkvedet så lenge musikken spillte.
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Organisasjonssaker

Utdrag fra protokoll fra landsstyremøtet 9. – 10. juni 2010
Til stede var et fulltallig styre med
Harald Hansen, Helga Jørgensen, Erna
Drønnesund, Turid Jahren, Frøydis Lange,
Ole Kr. Berntsen, Thor Henriksen og Ivar
Tolstad.
Evaluering av likemannssamlinga
Styret
drøftet
likemannssamlinga.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var
positive. Harald gjorde en kjempejobb med
på kort varsel å ta ansvar for to temaer.
Evaluering og oppfølging av
ledermøtet
Ledermøtet gikk bra med til dels gode
innspill. En erfaring er at sakene bør være
av generell interesse for alle fylkeslag.
Dette bør presiseres ved framtidige
ledermøter. Når det gjelder saka om
LUPEs framtid, mente Helga at en burde
ha en likemannssamling for yngre foreldre
og barn/ungdom.
Ombudssaka
Ivar orienterte om at det igjen er kommet
forslag om ombud for utviklingshemmede.
Dette ble ikke bifalt av helse- og
omsorgskomiteen, men NFU har nå støttet
forslaget om ombud.
Det ble tatt til orientering. Slik styret
vurderer det, kan sjansene for å få et ombud
bli større etter neste stortingsvalg.
Likemannssamlinga 2011, samt
styremøter våren 20100
Det er kommet henvendelse fra Møre og
Romsdal fylkeslag om en sammenkobling

av
likemannssamling/landsmøte
og
20-årsjubileet som planlegges i samarbeid
med Vestnes kommune.
Styret vedtok at Likemannssamlinga
og landsmøtet vil bli lagt til Olavsgaard.
Landsstyret kan imidlertid si seg villig til
å legge et landsstyremøte til Molde eller
Vestnes 14. - 16.juni 2011 eller 15.-17.
juni hvis det kan kombineres med feiring
av 20-årsjubileet M&R planlegger å
ha i samarbeid med Vestnes kommune.
Hvis ikke dette går, sender landsstyret 3
representanter til feiringa.
Møteplanen for første halvår blir slik:
22.2.-24.2.
Landsstyremøte
26.4.-28.4.
Landsstyremøte
26.5.-29.5.
S t y r e m ø t e ,
likemannssamling og landsmøte
14.6.-16.6.
Landsstyremøte
Foreløpige program for likemannsamlinga
2011 er planlagt med følgende tidsskjema
og temaer:
Sentralt likemannsutvalg har møte torsdag
26. mai kl. 14-18 og fredag 27.mai kl.
9.30-12. Likemannssamlinga frammøte og
lunsj fredag 26. mai kl. 12-14, samling 1418, lørdag 28. mai kl. 9-16.30. Landsmøte
lørdag 28. mai kl. 17-18, middag 19.30,
landsmøteforhandlinger søndag 29. mai
kl. 9.30-15.00.
Aktuelle tema:
*Bolig-botilbud-tjenester- boforholdvedlikehold i og av egen bolig- ansvarskadeverk- oppgaver for likemennleiekontrakt- husleieloven.
*Pasientrettighetsloven – samtykke-

kompetanse- utfordringer for likemannen. Ekstern innleder. Thor og
Frøydis prøver å få ekstern innleder.
*Den elektroniske verden – hvilket
ansvar og hvilke oppgaver betyr det
for likemannen.
*Reformen 20 år - erfaringer - hva kan
vi som likemenn bidra med for å oppnå
reformens formål, - hva har blitt gjorthva kan vi gjøre, - utfordringer.
Landsstyret arbeider videre med temaene,
ansvarsfordeling m.v. i augustmøtet
Øvrige saker
Ut over ovennevnte saker stod økonomi
på sakskartet med utdeling av midler til
LUPE´s lokal- og fylkeslag.
Videre behandlet styret et forslag
fra fylkeslaget i Oslo og Akershus
til brev til Stortingets Helse- og
sosialkomité
vedrørende
overgrep
mot utviklingshemmede og forslag til
erstatning. Fylkeslaget skal jobbe videre
med saken og sender brevet til Helse- og
sosialkomiteen.
Det ble lagt fram rapport fra tilsyn med
kommunale sosial- og helsetjenester til
barne- og avlastingsboliger. Saken sendes
til fylkeslaga til videre oppfølging.
Til fylkes- og lokallagene sendes også
vedtatt forslag til regelverk for tilskudd
til velferds- og fritidsstiltak. Regelverket
presenteres nedenfor.
Tore Gulbraar er oppnevnt som
medlem av fagrådet i NAKU med Tom
Mailund som vara.

REGELVERK FOR TILSKUDD TIL VELFERDS- OG FRITIDSTILTAK
Vedtatt på landsstyremøtet 9.-10.6.10

1.
Dette tilskuddet skal være til tiltak som Fylkesog lokallagene selv organiserer. Tilskudd kan også
innvilges til tiltak som arrangeres i samarbeid med
andre instanser og organisasjoner. Herunder kan midler
brukes til dekning av utgifter som medlemmer har ved
samarbeidet om tiltak.
2.
Tiltakene og midlene skal primært brukes til
beste for våre utviklingshemmede medlemmer og
deres pårørende. Tiltakene skal være tilgjengelige for
alle medlemmer, pårørende og ledsagere, men det kan
settes et maksimum antall deltakere p.g.a. økonomien.
3.
Utviklingshemmede kan vanligvis ha med
en ledsager til arrangementene. Deltakere som ikke
er medlemmer eller har medlemstilhørighet som

pårørende, søsken, støttekontakt, leds ager skal som
hovedregel ikke tildeles tiltaksmidler. Dette kan ordnes
ved at det er en pris til arrangementet for medlemmer
og personer med medlemstilhørighet, og en høyere,
reell pris for andre deltakere.
4.
Midlene skal ikke nyttes til:
Likemannsarbeid, organisasjonsarbeid, styremøter,
årsmøter m.v., individuell støtte til medlemmer.
5.
Ubrukte midler skal returneres til LUPE innen
15.desember samme år. Innen 1.april følgende år skal
det innsendes et enkelt regnskap til LUPEs kasserer og
en kortfattet rapport til sekretær om tiltakene. Innlegg
om gjennomførte tiltak bør sendes redaktøren i ”Under
Lupen”.
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Fra protokollen fra Landsstyremøtet 25. – 26. august 2010
Samtlige landsstyremedlemmer og
vara møtte.
Blant sakene som ble diskutert
og tatt til orientering, finner vi
”Regelverk for tilskudd til velferdsog fritidstiltak”, ”Program for
likemannssamlinga 2011” og for
”landsmøtet 2011”. I forbindelse
med en sak om overgrep mot
utviklingshemmede og erstatning
blir det sendt brev til Stortingets
Helse- og omsorgskomité. Brevet er
gjengitt i dette nummeret av Under
Lupen.
I forbindelse med Arbeidsdepartementes høring om OU, NOU
2010:5 – ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig
hjelpemiddel-tilbud” vil det bli sammenfattet en uttalelse som sendes til
departementet.
Videre ble Frøydis Lange oppnevnt som LUPE´s representant i
referansegruppen for aldring hos utviklingshemmede.
For noen av sakene gjelder
at det blir gjort henvendelser til
fylkeslagene, som igjen anmodes
om å følge opp. Det gjelder særlig
en henvendelse om stoff til Under
Lupen. Det er få som leverer, og
at det stort sett er de samme som
leverer fra gang til gang, kan det
fører til at enkelte geografiske
områder blir overrepresentert i
bladet i forhold til andre områder.

Momsrefusjonsordninga
Helga
orienterte
om
ny
refusjonsordning for moms. Hun
har gjort en stor jobb med saken.
Fylkeslag som har sendt inn revidert
regnskap blir med i ordninga under
forutsetning av at det blir godkjent..
Refusjonen kan ha økonomisk
betydning for lagene, men vi vet
ikke hvor mye vi samlet får tilbake.
Organisasjonene sentralt og lokalt
må registreres i frivilligregisteret.
En forutsetning for ordninga
når det gjelder fylkes- og lokallag,
er at regnskap undertegnet av
lagets revisor blir sendt LUPE
innen tidsfristen som er vedtatt av
landsstyret. Lagene som vil være
med på refusjonsordninga må
registrere seg. Lagene informeres
om registreringsordningen.
Registrering i enhetsregisteret
Det kommer etter hvert krav fra
bankene til foreninger om å være
registrert i enhetsregisteret.
Vedtak: Det undersøkes om
lokale ledd kan bruke det sentrale
organisasjonsnummeret; -noe som
er usikkert. Lokale ledd informeres
om ordningen. Ansvar: Ivar

I tillegg finner vi også disse sakene
i referatet fra landsstyremøtet:

Evaluering av likemannssamlinga
2010
Evalueringsskjemaene
var
ikke
tilgjengelige på forrige landsstyremøte
og ble framlagt nå. Styret gikk
gjennom skjemaene og noterte seg
bl.a. forslag til temaer på seinere
likemannssamling.

LUPE´s hjemmesider
Fra protokollen ser vi at arbeidet
med de nye hjemmesidene skal
settes i gang. (Redaktøren kan
tilføye at arbeidet er påbegynt og
at sidene etter all sannsynlighet vil
være i virksomhet i løpet av høste
eller førjulsvinteren).

Markedsføring av LUPE
Styret diskutere hvordan vi skulle få
flere medlemmer i LUPE. Vi ser blant
annet at det er en del foreldre med
nyfødte med utviklingshemming
som ikke er med i organisasjonen.
Saken kan bli tatt med som
drøftingstema
på
landsmøtet
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i 2011 og skriv om dette vil
bli sendt ut til fylkeslagene.
Saken skal også opp på neste
styremøte, der bl.a. skal diskuteres
muligheten for å benytte forskjellig
markedsføringsmateriell.
Boformer. Videreføring av sak
40/10
Thor informerte om artikkel i
NAKUNYTT 1/10 i forbindelse
med saken. Artikkelen er tatt inn i
dette nummeret av ”Under Lupen”.
LUPE har ikke motsigelser til
at det etableres boenheter for
utviklingshemmede med flere
enn 4 leiligheter. Boenheter med
blanding av utviklingshemmede
og rus, bostedsløse og psykiatri må
unngås.
Samling for unge foreldre
Helga og Harald har engasjert
seg i saken og luftet idéen om
å arrangere en sommerleir for
unge foreldre som har barn med
psykisk utviklingshemming. De
skal arbeide videre med saken med
tanke på et opplegg og søknad om
statlige midler. Saken videreføres
på styremøtet i oktober.

Turid Jahren har sendt oss et bildet hun
tok av et hardt arbeidende styre under
møtet på Olavsgaard 25. og 26.august.
Styret har her tatt seg en aldri så liten
pause til ære for fotografen. Rundt
bordet sitter fra venstre: Thor Henriksen,
Frøydis Lange, Harald Hansen, Helga
Jørgensen, Ole Kr. Berntsen, Ivar
Tolstad og Erna Drønnesund.

LUPE´s brev til Stortingets Helse- og Omsorgskomite

Forslag om erstatning for utviklingshemmede som
har vært utsatt for overgrep
Barnehjemsbarn som ble utsatt for overgrep har nå fått
erstatning. Barn av misjonærer har også vært utsatt for
overgrep, og det foregår nå utredninger og diskusjoner
om erstatning for dette.
Det er prisverdig at saker om mulige overgrep blir undersøkt, og at samfunnet gir de skadede en kompensasjon for
overgrepene.
Det er også grupper av funksjonshemmede barn, spesielt barn med utviklingshemming, som kan ha blitt utsatt for overgrep. Utviklingshemmede er trolig de aller
svakeste i vårt samfunn. De har tidligere ikke fått delta
i samfunnslivet med dets goder, og fortsatt er det slik for
mange. Det har også forekommet at de har blitt utsatt for
overgrep av enkeltpersoner, grupper av personer, eller av
”systemet” selv.
Fra 1950-tallet og utover ble det bygget institusjoner over
hele landet. Som eksempel på slike nevnes Trastad, Klæbu, Hellandsheimen, Vestlandsheimen, Nærlandsheimen,
Bakkebø, Dagsrudheimen, Orkerød, Østerbo, Grimebakken, Toftes Gave, Åkershagen, Emma Hiort m. fl. Hit ble
utviklingshemmede flyttet, ofte mot egen og pårørendes ønske. De ble innlosjert opptil 16-18 på sovesaler,
uten mulighet for privatliv, og det meste av tiden måtte
tilbringes inne på institusjonsområdet. Systemet må derfor kunne karakteriseres som et overgrep.
Mange enkeltpersoner og grupper av personer, både
frivillige og ansatte, gjorde en stor innsats for at de utviklingshemmede skulle få en bedre livssituasjon. Men
det er dokumentert at det forekom overgrep både av fysisk, psykisk og seksuell art. Bruk av tvangstrøye, tvangsmedisinering, tvangsmating og innelåsing var tiltak som
ble benyttet når utviklingshemmede ble ”vanskelige”.
Mange utviklingshemmede var språkløse, og kunne derfor ikke uttrykke ønsker, behov, redsel og smerte på annen
måte. Andre overgrep som ble hyppig brukt var slag (ris)
og spark. Dette kunne være i så normale daglige funksjoner som ved toilettbesøk og vask og stell.
Institusjonene lå ofte langt borte fra de pårørendes bosted.
Det var en stor påkjenning for pårørende ikke å ha daglig
kontakt med sine utviklingshemmede barn, ungdommer
og voksne, og kunne hjelpe dem i deres livssituasjon. At
det tilsvarende var en påkjenning for de utviklingshemmede er like selvsagt.

Fra ca 1970 og fremover ble det heldigvis gjort forandringer og forbedringer både mht boforhold, regler og
reglementer. Da HVPU-reformen kom fra 1990 -91 skulle
det bli en stor omlegging og forbedring av forholdene for
utviklingshemmede ved at kommunene skulle overta ansvaret for tilbud og tjenester. Dessverre lå det i reformen
et nytt overgrep, nemlig at dette ble en tvangsflytting fra
institusjonen der mange utviklingshemmede hadde bodd
opptil 30-40 år, til et sted/”hjemkommune” der de ikke
hadde noen familie, slekt, venner eller noen tilknytning til.
Fra pårørende var det et premiss at avviklingen skulle ta
den tid som var nødvendig, om nødvendig en generasjon,
var et begrep som ble brukt. At avviklingen ble gjort over
kort tid (maks 5 år) forsterket problemene for mange.
Kommunale botilbud var av forskjellig kvalitet, og det var
ofte liten personellmessig støtte og hjelp til å takle den
nye og uvante livssituasjonen. Det var meget vanskelig å
oppnå vennskap, danne nettverk og bli integrert i lokalsamfunnet. Mange utviklingshemmede ble frustrerte, fikk
psykiske tilleggsproblemer og ensomhetsfølelsen vokste.
Dette er problematikk som fortsatt går igjen i livssituasjonen for mange utviklingshemmede.
Det er derfor meget vanskelig å kunne si at Stortingets
forutsetninger i forarbeidene til reformen, at ingen utviklingshemmede skulle få det verre, ble oppfylt.
LUPE mener det nå er på tide at det gjøres opp for disse
overgrepene, i den grad det er mulig å gjøre opp for slike
overgrep som foregikk over flere tiår. Vi tillater oss derfor å be Stortinget ved Helse- og Omsorgskomiteen å
iverksette en prosess for å gi erstatning til de mange utviklingshemmede som har lidd under den situasjon som
er beskrevet foran. Vi er klar over at situasjonen må
beskrives og analyseres nøye slik at det virkelige bildet
kommer frem.
LUPE mener det burde være en selvfølge at utviklingshemmede er berettiget til en unnskyldning og erstatning fra
samfunnet på lik linje med andre grupper som har vært
utsatt for overgrep.
Med vennlig hilsen
Ole Kr. Berntsen
leder
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
AUST-AGDER

NORD-TRØNDELAG

Arendal kommune

Grong kommune

Tlf. 37 01 30 00 - Fax. 37 01 30 13
E-mail: postmottak@arendal.kommune.no
www.arendal.kommune.no

FINNMARK
Hammerfest kommune
Pleie og Omsorg
Tlf. 78 40 20 00 - Fax. 78 42 25 20
E-mail: postmottak@hammerfest.kommune.no
www.hammerfest.kommune.no

Kvalsund kommune
Tlf. 78 41 55 55 - Fax. 78 41 55 50
E-mail: servicekontoret@kvalsund.kommune.no
www.kvalsund.kommune.no

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

HEDMARK
Løten kommune

Virksomhetsområde BRA
Tlf. 62 59 30 00 - Fax. 62 59 30 01
E-mail: post@loten.kommune.no
www.loten.kommune.no

HORDALAND
Fedje kommune
Pleie og Omsorg

Tlf. 56 16 51 00 - Fax. 56 16 51 19
E-mail: postmottak@fedje.kommune.no
www.fedje.kommune.no

Fjell kommune
Tlf. 55 09 60 00 - Fax. 55 09 60 01
E-mail: postmottak@fjell.kommune.no
www.fjell.kommune.no

Familiebasen v/Psykisk Helseteam
Tlf. 74 31 21 00 - Fax. 74 31 21 01
E-mail: postmottak@grong.kommune.no
www.grong.kommune.no

ROGALAND
Eigersund kommune
Psykisk Helsetjenste

Tlf. 51 46 33 10 - Fax. 51 46 80 39
E-mail: post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.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

SOGN OG FJORDANE
Aurland kommune

Pleie, Rehabilitering og Omsorg
Tlf. 57 63 29 00 - Fax. 57 63 29 01
E-mail: post@aurland.kommune.no
www.aurland.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Bjugn kommune

Psykisk Helsearbeid
Tlf. 72 51 95 00 - Fax. 72 51 95 01
E-mail: postmottak@bjugn.kommune.no
www.bjugn.kommune.no

TELEMARK
Hjartdal kommune

Tjeneste for Psykisk helse

Tlf. 35 02 80 00 - Fax. 35 02 80 01
E-mail: postmottak@hjartdal.kommune.no
www.hjartdal.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

TROMS

Aure kommune

Karlsøy kommune

Tlf. 71 64 74 00 - Fax. 71 64 74 08
E-mail: post@aure.kommune.no
www.aure.kommune.no

Kristiansund kommune
Dale Dagsenter

Tlf. 71 57 50 00 - Fax. 71 57 50 01
E-mail: postmottak@kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

NORDLAND
Beiarn kommune
Tlf. 75 56 90 00 - Fax. 75 56 90 01
E-mail: post@beiarn.kommune.no
www.beiarn.kommune.no

Tlf. 77 74 60 00 - Fax. 77 74 60 01
E-mail: postmottak@karlsoy.kommune.no
www.karlsoy.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

Sarpsborg kommune
Tlf. 69 11 60 00 - Fax. 69 11 60 88
E-mail: postmottak@sarpsborg.com
www.sarpsborg.com

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

Landsstyret

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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