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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet...
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Melhus, en trivelig
kommune i Sør-Trøndelag
Hvordan organiseres arbeidet for innbyggere med utviklingshemning?
Av Tore Gulbraar

Trøndelag fylkeslag av LUPE hadde sammenkalt
til likemannskonferanse nettopp med ovennevnte
spørsmål på dagsorden. Melhus ble valgt både fordi
vi har flere medlemmer der og fordi Melhus kunne
være representativ med sine 15.000 innbyggere for
en mellomstor kommune i Trøndelag. Med oss på
konferansen som foredragsholder var virksomhetsleder
i Melhus Kjersti Stenvik invitert. La det være sagt med
en gang at hun ga et sympatisk inntrykk, og at Melhus
arbeider godt innenfor denne sektoren.
Vi fikk en grundig gjennomgang av hvordan arbeidet er
organisert og hvilke utfordringer man står ovenfor. Det
kan være nyttig å få en slik redegjørelse av arbeidsfeltet
sett med en administrasjonsleders øyne. Som oftest
ser vi på problemstillinger fra de utviklingshemmede
og pårørendes ståsted. Ideelt skulle det ikke være
motsetninger, men sammenfallende interesser. Langt på
veg har man i Melhus lykkes med arbeidet i så måte.
”Bo og avlasting”
Arbeidsfeltet har man kalt ”bo og avlastning” som
omfatter 6 ulike bofellesskap, avlastningsboliger for ca.
15 brukere og en barnebolig. Personer over 18 år som
bor hjemme får tilbud om privat avlastning. I tillegg gis
det boveiledning for personer i egen bolig. Avdelingen
har også en viss tilsynsplikt. Ingen av brukerne og deres
familier innefor dette feltet blir overlatt til seg selv.
I Melhus er det i dag 84 personer med psykisk
utviklingshemning fordelt på ulike aldersgrupper, flest i
aldersgruppen 16 til 30 år med 27 brukere. Kommunen
regner med at 51 av disse har et tilfredsstillende botilbud
i dag mens 4 stykker har behov for bolig snarest og 15
har behov for bolig innen 5 – 10 år. Andre vil få behov
for bolig på et senere tidspunkt.
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Bemanning og budsjett
Totalt er det 80 årsverk innenfor avdelingen Bo og
avlastning. Med andre ord har man omtrent samme
antall årsverk i denne tjenesten som det er brukere. Det
må vi kunne si er tilfredsstillende. Mer betenkelig er det
at disse 80 årsverkene er fordelt på 150 arbeidstagere.
Her står vi ovenfor en uønsket deltidsproblematikk.
Faktum er at mange innenfor pleie og omsorg arbeider i
mindre stillinger enn de ønsker. Dette blir noe mer enn et
problem for mange av abeidstakerne. Vi pårørende føler
jo at utviklingshemmede ofte har for mange personer de
skal forholde seg til.
Som i annen kommunal virksomhet blir det mye snakk
om penger. Bo og avlastning i Melhus hadde i 2010 et
budsjett 45,8 mill. For å få mest mulig ut av disse kronene
kreves det stor kreativitet. Personalet er vant med å være
fleksible og kan arbeide både i avlastningsbolig, med
boveiledning eller i barnebolig. I tillegg må en ha et
stabilt personale som følger over i skole eller dagtilbud.
En problemstilling som stadig dukker opp er hvordan
det går med brukere i bofellesskap etter hvert som de blir
eldre. I dag vurderes det hvorvidt det enkelte bofellesskap
har kompetanse til å håndtere somatisk syke i bolig, dette
fordi det er stort press på sykehjemsplasser. I Melhus
vurderer en nå å bygge et eget bofellesskap for eldre
utviklingshemmede i det nye planlagte sykehjemmet.
Økt selvbestemmelse
Melhus kommune har deltatt i et prosjekt om
selvbestemmelse gjennom Samordningsrådet. I Bo og
avlastning er økt selvbestemmelse et av hovedmålene
en arbeider for. Det tas utgangspunkt i den enkeltes
ønsker og behov, og å legge til rette for at vedkommende
skal kunne påvirke eget liv. Det kan være fra de små

Nestleder Asbjørn Sandvik i
LUPE takker Kjersti Stenviki
med blomster. Kontakten var
det ikke noe å si på.
Foto: Tore Gulbraar
avgjørelser som å velge pålegg til frokost til større valg,
for eksempel valg av bolig eller eget hjem.
Personalet er alle sammen kurset i spørsmål om tvang
og makt i Lov om sosiale tjenester kap. 4 a. I Melhus
ser en på selvbestemmelse som et mulig alternativ
til bruk av tvang. Man bruker mye tid på å diskutere
alternativ til tvang og utprøving av mindre inngripende
tiltak før vedtak om tvang fattes. Man har fokus på

”hverdagstvang”, og arbeider for at det skal motiveres
og informeres, framfor å nekte eller hindre.
- Individuelle tilrettelagte tilbud ut fra hva den enkelte
klarer selv, og hva de ønsker og trenger hjelp til har vært
en rettesnor for vårt arbeid, sa Kjersti Stenvik til slutt.
- Vi har en visjon om at Melhus kommune skal være en
mangfoldig kommune hvor det meste er mulig. Det er
avgjørende for hvordan vi skal opptre ovenfor brukerne
i smått og stort.

Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemning
Tekst og foto: Tore Gulbraar

Det har vært møte i NAKU sitt fagråd. Møtet foregikk
på Radisson Blue Airport Hotell ved Trondheim den 6.
desember 2010. For LUPE møtte Tom Mailund, Hamar
og Tore Gulbraar, Trondheim. Av andre organisasjoner
møtte NFU med en representant. Fagrådet møtes til
dagkonferanser. På den måten er det hensiktsmessig at
møtene legges til hoteller ved en flyplass.
Det ble presisert at alt arbeidet i NAKU har et overordnet
mål: Fremme bedre levekår for utviklingshemmede.
Hvordan man skal arbeide ut fra en slik målsettingen

er det fagrådets oppgave å se på gjennom sine møter
og utarbeidet skriftlig materialet. NAKU skal være et
mellomledd mellom statsforvaltningen og tjenesteyterne
på kommunenivå.
Helsedirektoratet er et overordnet organ for NAKU.
Deres representanter blir derfor svært viktige på fagrådets
møter. NAKU selv begynner å bli en stor organisasjon
med 10 ansatte, noen av disse møter på fagrådsmøtene.
Mye av meningsbrytningen foregår mellom de ansatte fra
Helsedirektoratet og NAKU sine representanter. Sett på
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den bakgrunn vil vi som kommer fra organisasjonene få
en mer lyttende rolle. Men det er lærerikt å møte også for
oss, vi står helt fritt i å gripe ordet å fremme synspunkter
på vegne av utviklingshemmede og pårørende.
Prosjektet ”Til og fra kommuner”
Dette prosjektet ble igangsatt for å gjøre NAKU bedre
kjent i kommunene, men også for å innhente eksempler
på god praksis i kommunene. Arbeidet ble ivaretatt av
hele 19 ambassadører som har besøkt en rekke kommuner
i til sammen 15 fylker. Noen har konsentrert seg om å
møte miljøterapeutene i kommunen, boveiledere og andre
ledere. I tillegg til at man har deltatt på faste møter i
kommunene.
Det er samlet inn gode eksempler fra områder som fritidaktivitet, gårdsarbeid, ulike former for kulturtilbud og
arbeid i forhold til psykisk helse, bruk av aldersboliger og
tilrettelegging for eldre. Det viser seg at tilgang på data er et
stort problem i mange kommuner. Nettilgang og e-læring
er vanskelig. Mange steder er det også dårlig tilgang til
datautstyr på arbeidsplassene til tjenesteyterne. Mange
kommuner har lite IT-utstyr. De har ikke programmer til å
vise film, spille av lyd og se flash.
Konklusjonen må bli at det er mye å ta fatt i. LUPE vil
på sin side følge arbeidet med spent oppmerksomhet.
Arbeidet i NAKU bør blir et tema for landsstyret i LUPE,
slik at vi kan komme på banen med våre egne innspill.

MINNEORD
ARVID ROAAS
Den 27. oktober i fjor gikk Arvid Roaas
bort så alt for tidlig i en alder av 71 år. Han
markerte seg som en drivkraft i arbeidet for
de funksjonshemmede, og var en talsmann for
LUPE i mange sammenhenger.

Jeg ble kjent med Arvid for ca. 30 år siden da Civitan
Club Ski startet Civipluzz i Ski kommune. Civipluzz
er en fritidsklubb for funksjonshemmede.
Arvid sin sønn Frank var en av de første medlemmene
og han er fortsatt med på klubbkveldene.
Noe av det første jeg lærte av Arvid var hans store
engasjement for de svakeste, og hans utrolige
tålmodighet til aldri å gi opp.
Utallige er de timer han har sloss mot det offentlige
regelverk for sin sønn Frank. Mange andre fikk
også hjelp fordi Arvid sto på.
Han var nøye, stilte høye krav til både til seg selv
og andre, og gav sjelden opp før han lyktes.
Arvid var et menneske det var lett å bli glad i og som
hadde omsorg for sine venner og nære bekjente.
Arvid stilte alltid opp når noen trengte en
håndsrekning.
I LUPE Oslo/Akershus var han en ressurs både
som leder og styremedlem. I flere år fikk jeg gleder
av å arbeide sammen med ham i styret, og oppleve
han både som profesjonell styremedlem og som en
god venn. Utallige er de temaer vi diskuterte på vår
felles vei hjem fra møtene.
Også i LUPE sentralt var Arvid en ressursperson.
Han var en drivende kraft i arbeidet for å få
opprettet et eget ombud for utviklingshemmede.
Han samarbeidet i denne forbindelse med Kai Zahl
og Kåre Willoch. Han bidro også med positive
innspill til en rekke saker som LUPE sentralt
arbeidet med, og var ofte LUPEs talsmann i møter
og konferanser.
I tillegg til å være en meget aktiv og engasjert
ressursperson i LUPE var også Arvid aktiv
medspiller i Dissimilis gjennom en årrekke.

Tom Mailund under sitt opphold i Trondheim under
NAKU-møtet. Han bor privat og sitter her med en pute
som han har brodert og som var en gave til vertinnen
Randi Voll.
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Jeg vil på vegne av LUPE Oslo/Akershus takke for
de spor Arvid har satt og de håp han har tent.
Takk kjære Arvid for din utrettelige innsats – vi
savner deg allerede.
Eva Pavels Wilhelmsen
fylkesleder

Julecruise med “Crown of
Scandinavia” til København
Av Ingelise Platou

Julecruiset med Crown of Scandinavia til København
fra tredje til femte desember sammen med alle de
hyggelige medlemmene ble et kjempefint cruise som
vi ikke glemmer.
Cruiset startet med det flotte julebordet fredag
ettermiddag, med et overdådig bord hvor intet
manglet. Etterpå var det reservert plass i baren med
kaffe og konjakk, fint engelsk orkester og dans så
lenge man ville.
Lørdag startet med frokost i restauranten om bord.
Deretter tok vi buss inn til Kongens Nytorv og så det
gamle teateret, den kjente antikvitetsforretningen i
Bredgade og mye annet, blant annet Magasin du Nord.
Om kvelden var den en hyggelig middag i et
selskapsrom på skipet hvor det var dekket mange
langbord.
Alle hadde pyntet seg i fine kjoler og mørke dresser,
og det ble en deilig middag med høy stemning.
Ved et langbord øverst ved veggen satt Oddny i
rosa-beige, glitrende kjole. Det ble holdt taler og alle
skålte og takket Oddny for hennes store innsats for
foreningen.
Eva Wilhelmsen holdt også en hyggelig tale for
Oddny og overrakte et bilde som gave.
Lørdagen ble avsluttet med dans til fint orkester.
Søndag morgen var det en hyggelig frokost i
restauranten om bord før ankomst Oslo.

Over: Tilfredse gjester rundt et overdådig dekket
festbord under begynnelsen av cruiset.
Under: Tre glade herrer, pyntet og staset opp, som
forventningsfullt og i spenning ser fram til en hyggelig
aften.

Jeg benytter anledningen til å takke dere alle for
hyggelig selskap, og Oddny spesielt for en veldig bra
arrangert tur og den store omsorgen hun viste for alle.
Allerede i februar i fjor startet hun planleggingen av
turen, og hun har hatt flere møter med DFDS for å få til
alt sammen, ikke minst til en hyggelig pris.
Dette er en imponerende innsats!
Tusen takk!

7

Rettighetssenter med
unik kompetanse
Tekst og foto: Anette Skomsøy, informasjonsrådgiver i FFO.

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon. Etter det har telefonene
strømmet på, og i snitt har juristene besvart 1400 henvendelser i året. Senteret har opparbeidet
seg en unik portefølje innen velferdsjuss. Henvendelsene dokumenterer et stort rettshjelpsbehov på
dette området, og brukes også som dokumentasjon i FFOs interessepolitiske arbeid.
I tillegg til å svare på telefoner og e-post, er
rapportskriving en viktig oppgave for FFOs jurister. I
skrivende stund har rapporten Hvor skal grensen gå?
nettopp fått mye oppmerksomhet i media, deriblant
TV2 Nyhetene. Rapporten tar for seg en rekke alvorlige
tilfeller av feil og svikt i NAV, og foreslår en rekke tiltak
som kan styrke brukernes rettssikkerhet.
Et system som svikter
- Helt siden NAV-reformen ble satt ut i praksis har vi
merket en økning i antall henvendelser som ikke først og
fremst handler om juss, men om et system som svikter.
Sakene er ofte kompliserte, og kan ikke alltid løses ved
å vise til en paragraf eller henvisning videre, sier FFOs
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juridiske rådgivere Anne Therese Sortebekk og Heidi
Sørlie-Rogne, som fortsetter:
- Det er mange saker vi godt kunne tenke oss å gå mer i
dybden av, men tiden og kapasiteten strekker ikke til. For
enkelte kan det å skrive en klage være en stor barriere. I slike
tilfeller skulle vi gjerne ha bidratt mer, men på nåværende
tidspunkt har vi dessverre ikke anledning til det.
Utover det årlige paraplytilskuddet fra regjeringen,
får ikke FFO ekstra økonomisk drahjelp til å drifte
Rettighetssenteret. Dette er noe FFO ønsker på sikt,
og i flere år har vi bedt om at Rettighetssenteret må
bli finansiert av Justisdepartementet. Dette er et ønske
som fortsatt ikke er oppfylt. Fra å være fire, er det i dag

Til høyre: På FFOs Rettighetssenter treffer du juristene Heidi Sørlie-Rogne (foran), Atle
Larsen og Anne Therese Sortebekk. Larsen er ansatt som pasientombud i Landsforeningen
for hjerte- og lungesyke, men
besvarer henvendelser hos
FFO en dag i uken.
Motstående side: FFOs Rettighetssenter blir også flittig
brukt av media, som ønsker
dokumentasjon på rettilstanden til funksjonshemmede
og kronisk syke. Her er noen
presseklipp.

jurister i 1,7 prosent stilling som skifter på å besvare
henvendelser. Åpningstiden er også redusert fra fire til
tre dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Til tross
for dette besvarer senteret like mange henvendelser nå
som før, men juristene har mindre tid til å hjelpe hver
enkelt. Pågangen av henvendelser viser at behovet for
rettshjelp innenfor velferdsrettens områder er stort.
Storm av henvendelser
Det erfarte Sortebekk og Sørlie-Rogne også under
et nettmøte på TV2 i mai. I løpet av en time mottok
de henvendelser fra 350 personer, ofte med flere
underspørsmål, fra seere over hele landet. FFOs juristene
rakk å svare på 43 av spørsmålene.
- Det er mange som opplever å ikke få innfridd rettighetene
sine i møte med hjelpeapparatet. Det er noe vi kjenner
godt til gjennom arbeidet ved Rettighetssenteret. Men at
påtrykket skulle være så stort som det var under nettmøtet
kom også overraskende på oss. Vi er redd dette bare er

toppen av et isfjell, sier Sortebekk og Sørlie-Rogne.
Mange av henvendelsene juristene
afår handler
om at kommunene ikke innfrir rettighetene som
funksjonshemmede og kronisk syke har krav på.
Opplæringsloven og lov om sosiale tjenester er blant de
lovene som oftest blir brutt.
- Ta kontakt!
Selv om FFOs jurister har travle dager på
Rettighetssenteret vil de gjerne høre fra medlemmer
i FFOs eierorganisasjoner. Har du opplevd å ikke få
innfridd en rettighet eller er du i tvil om hva du har
rett på, ta kontakt for en oppklarende samtale. FFOs
Rettighetssenter besvarer henvendelser på telefon 96 62
27 60 mandag, tirsdag og onsdager mellom kl. 10 – 14.
I tillegg svar de på e-post sendt til rettighetssenteret@
ffo.no.
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Organisasjonssaker

PROGRAM FOR SENTRAL
LIKEMANNSSAMLING 26.-28.5. 2011
Torsdag 26. mai
15.00-18.00
Planleggingsmøte sentralt likemannsutvalg

Fredag 27. mai
09.00-12.00
Forberedelsesmøte sentralt likemannsutvalg
12.00-12.30
Ankomst deltakere
13.30-13.45
R
egistrering, åpning, praktiske opplysninger
13.45-16.00: TEMA 1
PASIENTRETTIGHETSLOVEN –
SAMTYKKEKOMPETANSE, UTFORDRINGER
FOR LIKEMENN OG LIKEMANNSARBEIDET.
Temaet er meget aktuelt da mange utviklingshemmede er
språkløse og vil være pasienter uten samtykkekompetanse.
Likemannsarbeid og og likemannsoppgaver vil derfor være
meget utfordrende.
Arbeidsform: Orientering om bestemmelser i Pasientrettighetsloven og forskrift til loven. innlegg fra likemenn, spørsmål, erfaringsutveksling. Spesielt fokus på utfordringer for
likemenn.
Innleder: Per Sandberg, Stortingets justiskomite.
Temaansvarlig: Frøydis Lange, sentralt likemannsutvalg.
16.15-18.00: TEMA 2
BOLIGER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE.
LIKEMANNSOPPGAVER VEDR. BOFORHOLD,
KONTRAKTER, BOSTØTTE, TJENESTER I
BOLIGENE, VEDLIKEHOLDSANSVAR, ANSVAR
FOR SKADEVERK.
Temaet er meget aktuelt både for utviklingshemmede som
eier egen bolig eller som leier bolig.
Arbeidsform: Orientering om lover og regler: Husleieloven,
regler om bostøtte, tidligere saker behandlet av likemenn
sentralt likemannsutvalg. Innlegg fra likemenn, spørsmål,
erfaringsutveksling, forslag om saker som bør prioriteres.
Innledere: Ole Berntsen og Thor Henriksen, sentralt likemannsutvalg
Temaansvarlige: Ole Berntsen og Thor Henriksen.

Lørdag 28. mai
09.15-11.15: TEMA 3
DEN ELEKTRONISKE VERDEN – UTFORDRINGER
FOR LIKEMENN
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Elektronisk kommunikasjons- og hjelpemidler blir mer og
mer vanlige i samfunnslivet. Barn og ungdom gis opplæring
i bruk av slike midler i skoler og organisasjonslivet. Utviklingshemmede blir ofte holdt utenfor denne utdannelsen
og disse prosessene. Mobbing via nett og mobil et økende
problem.
Arbeidsform: Orientering om aktuelle elektroniske kommunikasjons- og hjelpemidler og bruken av disse. Innlegg
fra likemenn, spørsmål og erfaringsutveksling. Utfordringer
for likemenn/ i likemannsarbeidet.
Innleder: Harald Hansen, sentralt likemannsutvalg.
Temaansvarlig: Harald Hansen.
11.30-12.30 og 13.30-14.30: TEMA 4
ANSVARSREFORMEN 20 ÅR – UTVIKLING
OG ERFARINGER. HVA ER OPPNÅDD OG HVA
GJENSTÅR? UTFORDRINGER FOR LIKEMENN I
DERES ARBEID SLIK AT REFORMENS HENSIKT
BLIR OPPNÅDD.
Da sentralinstitusjonene ble nedlagt, ble et stort antall utviklingshemmede flyttet til forskjellige kommuner som ikke
var forberedt på å motta dem. Utviklingen varierte fra kommune til kommune.
Arbeidsform: Historisk tilbakeblikk med fokusering på viktige vedtak og hendelser. Innlegg fra likemenn, spørsmål og
erfarings- og ideutveksling. Forslag til innsatsområder som
likemenn bør prioritere.
Innledere: Turid Jahren, Helga Jørgensen og Erna Drønnesund fra sentralt likemannsutvalg.
Temaansvarlige: Turid Jahren, Helga Jørgensen og Erna
Drønnesund.
14.45-16.00: TEMA 5
LIKEMANNSERFARINGER OG UTFORDRINGER
PÅ OMRÅDENE EGENANDELER/EGENBETALING
FOR TJENESTER (SÆRLIG I BOLIG) OG ENDRING
AV UTVIKLINGSHEMMEDES ENKELTVEDTAK
UTEN
AT
DEN
UTVIKLINGSHEMMEDE,
PÅRØRENDE OG LIKEMANN HAR DELTATT I
PROSESSEN. ENDRING AV TJENESTENE UTEN AT
ENKELTVEDTAK ENDRES.
Dette er et økende problem og har ofte sammenheng med
kommunenes økonomi og prioriteringer- noe som ikke skal
kobles til enkeltvedtakene og endring av disse eller endret
praksis.
Arbeidsform: Orientering om lov, forskrift og klagesakserfaringer på området. Erfaringsutveksling, ideutveksling om
likemannsarbeidet på området for å komme ”ondet” til livs.
Innleder: Ivar Tolstad, sentralt likemannsutvalg
Temaansvarlig: Ivar Tolstad

Alvorlig angrep på rettssikkerheten for
mennesker med utviklingshemming
Helse- og omsorgsdepartementets forslag til
ny helse- og omsorgslov er dramatisk for våre
utviklingshemmede.
LUPE har sendt høringsuttalelse til Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) om deres forslag til ny
helse- og omsorgslov.
Vi mener at HODs forslag innebærer et
gedigent angrep på utviklingshemmedes og andre
funksjonshemmedes rettssikkerhet. Slik loven har vært
til nå, har fylkesmannen kunnet omgjøre kommunale
vedtak når det gjelder tjenestetilbudet, egenandeler,
organisering av tjenester og boliger m.v. Riktignok har
det skullet være nokså alvorlige ting før fylkesmannen
har grepet inn, men det har vært en enorm fordel at
fylkesmannen har utført lovlighetskontroll, har hatt en
grundig klagesaksbehandling og har imøtekommet svært
mange klager fra hjelpeverger og pårørende.
Vi har fått medhold i svært mange klagesaker, og det
har vært en enorm støtte for hjelpeverger, pårørende,
de utviklingshemmede og LUPE som organisasjon.
Uten dette har kommunene kunnet skalte og valte som
de selv har funnet det for godt. Fylkesmannen har
bl.a. flere ganger sagt at kommunene kan ikke endre
et tjenestetilbud m.v. med henvisning til kommunens
økonomi når det gjelder lovpålagte tjenester.
Ifølge forslaget til ny lov beholdes klagemuligheten til
fylkesmannen eller helsetilsynet (ikke bestemt hvem
som skal være klageinstans). De kan sende sakene tilbake
til kommunen med anbefaling om ny behandling eller
endring av vedtakene, men kommunen kan fritt bare stå
på sitt vedtak (ofte sparevedtak!) selv om de vet at klage
blir sendt klageinstansen atter en gang.
Skal en da oppnå noe og få endret et vedtak, må en gå
til rettssak mot kommunen. Hvem har mot, arbeidskraft,
evner og økonomi til å våge det?
HOD mener så visst at kommunene skal tekkes slik
at de får gjøre som de vil.
LUPE har bl.a. sagt følgende i sin høringsuttalelse:
LUPE mener forslaget når det gjelder klageinstansens
kompetanse ikke er godtagbart. Fylkesmannen må
fortsatt ha adgang til å overprøve kommunens vedtak.
Å avskjære fylkesmannens adgang til overprøving

og fattelse av nytt vedtak vil bety en sterk svekkelse
av for eksempel utviklingshemmedes rettssikkerhet.
LUPE har hatt svært mange saker der kommuner
bare står på sine vedtak tross berettigede klager.
Fylkesmannens overprøving har hatt stor betydning
for de utviklingshemmedes rettigheter og mulighetene
for et brukbart og tilfredsstillende tjenestetilbud.
LUPE står sterkt på at forslaget her må endres!
Dette gjelder også kommunale vedtak om egenbetaling
for tjenester, idet mange kommuner tillater seg å ta
svært høy egenbetaling som sterkt medvirker til svak
økonomi hos brukerne og at intensjonen med bl.a.
ansvarsreformens og forskriftenes innhold skal være et
liv på lik linje med andre i samme alder.
For LUPE er det absolutt alvorligste moment
at klagemuligheten nærmest fjernes og det
lokale (kommunale) selvstyre prioriteres foran
forutsigbarhet og rettssikkerhet for brukerne,- slik
at utviklingshemmedes mulighet til påvirkning og
utforming av eget tjenestetilbud blir vesentlig svekket.
LUPEs erfaring gjennom mange år og i svært mange
saker er at fylkesmannens mulighet for å omgjøre
kommunale vedtak i tjenester, tjenesteinnhold, omfang,
bosted og egenbetaling har vært og er avgjørende
for rettssikkerhet i forhold til tilfredsstillende og
lovfestet tilbud. I svært mange kommuner utnytter de
mulighetene for innsparinger ved endring av tilbud
og tilbudenes omfang i fullt monn. Fylkesmennene
har vært og er den beste rettssikkerhetsinstansen de
utviklingshemmede har. I klagesaker opprettholder
kommunene stort sett sine vedtak uten endring, og det
vil ofte få fatale virkninger for tjenestetilbudet m.v.
Det er et enda større inngrep i rettssikkerheten når
det foreslås at klageinstansen ikke kan fatte nytt vedtak
i saken,- selv ikke når den mener at kommunens vedtak
er ulovlig.
LUPE er meget skeptisk til den delen av forslaget
som omhandler de sosiale tjenestene, og vi mener
at teksten må endres på flere punkter og eventuelt
suppleres med forskrifter.
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Organisasjonssaker
LUPE MENER – OG KREVER- AT FYLKESMANNENS MULIGHET FOR ENDRING AV VEDTAK/
TJENESTETILBUD M.V. FORTSATT MÅ BESTÅ
SOM I DAG FOR Å GI UTVIKLINGSHEMMEDE
DEN RETTSSIKKERHETEN OG DET TILBUDET
OG TJENESTENE DE TRENGER.
KLAGEINSTANSENS ROLLE.
Å ha en klageinstans er meget viktig for utviklingshemmede
og deres pårørende og hjelpeverger når kommunene ikke
gir dem tjenestene som er nødvendige. Fylkesmannen
kan i dag oppheve et vedtak og sende det tilbake til
kommunen eller fatte et nytt vedtak i saken. Flere saker
som LUPE er kjent med, har vist viktigheten av slik
vedtaksmyndighet. I flere av sakene har fylkesmannen
øket størrelsen på hjelpen til den utviklingshemmede.
Dette gjelder også mange saker om kraftig økning av
egenbetaling for tjenestene og omorganisering.

I lovforslaget er det skrevet at det skal legges stor vekt
på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving
av det frie skjønn. Dette er en vesentlig svekkelse for
utviklingshemmede og pårrørendes/hjelpevergers
ønsker og krav og bør absolutt endres.
Det er et enda større inngrep i rettssikkerheten når
det foreslås at klageinstansen ikke kan fatte nytt vedtak
i saken,- selv ikke når den mener at kommunens vedtak
er ulovlig.
En sak med klage kan dermed bli sendt fram og
tilbake mellom fylkesmannen og kommunen flere
ganger uten at den utviklingshemmedes ønsker, krav
og rettigheter blir tatt hensyn til av kommunen. En
sak kan selvfølgelig bringes inn for domstolene, men
dessverre er det få utviklingshemmede og pårørende/
hjelpeverger som har krefter og økonomi til dette.
LUPE ber derfor innstendig om at det foreslåtte
regelverket blir endret og blir i tråd med nåværende
regelverk i sosialtjenesteloven.
Ivar Tolstad

Informasjon fra Aldring og helse
En rekke studier har vist at personer med
utviklingshemning får et dårligere helsetjenestetilbud
enn funksjonsfriske. Utviklingshemmede har mindre
evne til å definere sine behov for tjenester og å skaffe
seg disse tjenestene, - de er ”dårlige etterspørrere”.
Regelmessige helsekontroller kan avdekke forhold som
kan behandles eller rettes opp før de gir helseskader og
redusert funksjon. I England har erfaringer med slike
kontroller vært så gode at det nå har blitt et lovfestet
helsetiltak.
Helsedirektoratet har ønsket å få etablert anbefalinger
for helsekontroll hos fastlege for personer med
utviklingshemning, og vi har fått i oppdrag å utarbeide
en sjekkliste som kan brukes ved slike konsultasjoner.
I samarbeidet med ulike fastleger har vi utarbeidet
en sjekkliste som skal prøves ut i praksis høsten og
vinteren 2010/11. Prosjektet avsluttes høsten 2012, og
skal:
• Utvikle anbefalinger for årlige helsekontroller av
personer med utviklingshemning
• Utprøve anbefalingene i samarbeid med
fastlegekontor og tjenesteytere/ledsagere til
helsekontroll
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• Utvikle gode samhandlingsmodeller for
helseoppfølging mellom faggruppene som
arbeider med personer med utviklingshemning.
• Implementere anbefalinger for helsekontroller og
samhandlingsmodeller nasjonalt
• Samarbeide med andre som jobber for å fremme
helsetjenestetilbudet for personer med
utviklingshemning nasjonalt og internasjonalt
Våre samhandlingspartnere:
• Allmennleger og fastleger
• Helsesekretærer/sykepleiere ved alle landets
fastlegekontorer
• Habiliteringstjenestene for voksne
• Tjenesteytere og nærpersoner til personer med
utviklingshemning
For mer informasjon om prosjektet:
Prosjektleder: Stine Skorpen, stine.skorpen@
aldringoghelse.no
Prosjektleder:
Astrid Edland, astrid.edland@vestreviken.no
Prosjektmedarbeider:
Jarle Eknes, je@sorpost.no
www.helsesjekk.info

Leserinnleget

Krav om medmenneskelighet fra
folkevalgte og byråkrater
Knut Nilsen er far til en av beboerne i Skogvollveien i Oslo. Han har skrevet et leserbrev og som et ”Et
rop om hjelp fra en far til ei av de svakeste i samfunnet”, som han uttrykker det overfor oss.
Innlegget er relevant i debatten om rettssikkerheten for de utviklingshemmede, og reiser viktige
spørsmål.
Et lite bofellesskap for fire beboere gjennom 22
år, Skogvollveien, skal avvikles. Et hjem som er
tilpasset den enkel beboers behov, krav og ønsker.
Disse beboerne har ingen mulighet til å selv stille
krav til dere, men er avhengig av oss foresatte. Derfor
dette ropet om hjelp og medmenneskelighet.

utenfor og bli en salderingspost. Dette er det enkelt
for byråkratene å forholde seg til. De folkevalgte
kan toe sine hender og fraskrive seg saken, ved å
vise til gjeldene bestemmelser. Dette er sikkert ikke
den situasjonen folkevalgte opplever, men for meg
føles den slik.

I budsjettforslaget fra bydel Bjerke går det fram
at Skogvollveien skal avvikles. Dette fikk jeg
greie på tre uker før jul. Og hvilken jul vi har hatt,
med forbannelse over saksbehandling og mangel
på informasjon, samt bekymring for våre barns
framtidige situasjon. Rett nok ga folkevalgte
i bydelen oss et pusterom og mulighet for
medvirkning i prosessen. Men selv her brukes
hersketeknikker som splitt og hersk ved å prøve
å sette de enkelte beboere opp mot hverandre,
gjennom separate møter.

Vår høyeste folkevalgte sa i sin nyttårstale at alle i
Norge skulle få den hjelp og støtte de har krav på.
Partileder for det partiet som nå skal fronte
den nye norske velferdsstaten sier at det skal være
valgfrihet, og enkeltindividet selv skal kunne
bestemme hvordan det skal ha det.
Partiet for folk flest vil at alle skal ut på anbud
og flyttes rundt som pakker ved utløpet av hver
anbudsperiode, for å få mest mulig ut av pengene.
Hva de andre partiene mener har jeg ikke klart å
finne fram til.
Felles for alle er at ingen har spurt hvordan vi
Jeg registrerer med frustrasjon og forbannelse det som er rammet opplever dette. Det har byråkrater,
skuespill som utfoller seg ved inngangen til et nytt økonomer og såkalte eksperter svart på for oss. De
år fra de folkevalgtes side. Skrytelister over alt de vet jo så mye bedre.
har utrettet i det gamle, samt hva de skal gjøre i det
nye.
Min foreldregenerasjon bygde landet etter krigen.
Krangel om hvem som har gjort hva, eller De folkevalgte var ikke enige da heller, men de
ikke gjort det, er en gjenganger, som om det er fikk ting gjort og du kunne stole på dem. Dagens
interessant.
folkevalgte er mer opptatt av utenforliggende ting
Verre er alt det papir som produseres av samt å kaste dritt. Dette mener jeg mye om, men
byråkratiet for å fortelle hvor dyktige de er til å dette er nok i denne omgang.
gjennomføre de pålegg og vedtak de folkevalgte
kommer fram til. Gud vite hvor mange tonn papir Jeg ber til slutt om at ordene, at alle i Norge skal
som brukes til dette. For å få dette til kreves lover, få den hjelp og støtte de trenger, også skal gjelde
forordninger, regler, hele den byråkratiske suppa for min datter og alle berørte i Skogvollveien. Det
som skal gi dem nødvendig makt og midler mot de er lett å bruke det forslitte “det gode må ikke bli
svakeste blant oss.
det bestes fiende”. Hvem bestemmer hva som er
det beste, når et trygt og flott bofellesskap med en
Dette fører til at det bare er A4-samfunnet er ivaretatt fantastisk og stabil betjening, erstattes med noe
og alle skal, som ikke kan tilpasses dette, falle stort, skremmende og ukjent?
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Vi klipper fra årsberetning 2010 til Trøndelag fylkeslag av LUPE
Trøndelag fylkeslag av LUPE er et aktivt lag. i så måte
hadde laget et aktivt år også i 2010. Med hele 17 ulike
aktiviteter, der 7 var rent likemannsarbeid, vitner om det
høye aktivitetsnivået. Laget er i framgang og har fått en
del nye medlemmer.
I forlengelse av møtet ga seniorforsker Anna M. Kitelsaa
en orientering om et forskningsprosjekt om ungdom med
utviklingshemning i etableringsfasen.
Laget besøkte bl.a. Peder Morset folkehøgskole i Selbu.
Skolen har mange elever med utviklingshemning og
noen færre uten. Opplegget er ganske enestående og kan
til en viss grad kalles omvendt integrering.
Laget har deltatt på grillfest i Melhus, besøkt Oasen
kreative senter, og KIA-senteret i Trondheim.
Årsberetningen blir i sin helhet lagt ut på LUPEs
hjemmesider.

Sunkost
Ulsteinvik

Vikemyra 1
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 17 80

Ellengård
Arbeidssenter

ProsjektPartner
Bodø AS
Terminalveien 10
8006 BODØ
Tlf. 75 55 13 00

Fjell Industries
Småloane 5
5343 STRAUME
Tlf. 56 31 26 00

4809 ARENDAL
Tlf. 37 00 68 88

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 08

Joker Luster
6872 LUSTER
Tlf. 57 68 54 82

Os Alle 9
1777 HALDEN
Tlf. 69 21 50 00

Magne Dale AS
Fugleleiken 5 A
3742 SKIEN
Tlf. 35 53 69 96

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

Stiftelsen

Nord Marin A/S

Aaserud
Møbler A/S

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Krisesenteret i Stavanger er døgnåpent tilbud til
mishandlede kvinner, menn og deres barn.

Se mer på våre nettsider www.stavanger-krisesenter.no

Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00

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

-

Tlf. 02 390

Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Jon-Reidar Eikås
6771 NORDFJORDEID
Tlf. 57 86 06 71

Sweco Norge AS
Vekanvegen 10
3840 SELJORD
Tlf. 35 06 44 44

6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

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

Paradis
Eiendomsmegling as

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Youngsgt 11, 0181 OSLO

Tannlege

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN
Tlf. 67 20 51 80

Trasoppklinikken
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Salong Kari

Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Boveiledertjenesten
- SPAR
Løken
Johan R. Sunde AS

Zachariasbryggen
5805 BERGEN
Tlf. 55 55 74 00

Det nye styret etter valget den 22. februar 2011: Første
rekke fra venstre:Gerd Ellinor Hestad, Asbjørn Sandvik,
Tore Gulbraar, Ragnhild Olsen. Annen rekke: Zina Helei
Hamdard, Kari Øyås Sandvik, Ragnhild Hansen. Ellen Marie
Hermundsli var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Randi Voll

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00

Jessheim
videregående skole
Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Vesterv. 1 A/B
4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
Østre Aker vei 24
0581 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Ta vernepleierutdanning
i Nord-Norge!
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

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

Landsstyret

Fylkesledere

Fylkeskontakter
Vestfold
Annet
Redaktør

jann-osk@online.no

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 2011 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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