nr. 3 - 2012

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

Sommeren på Joongården

side

4-5

Asbjørn Sandvik 70 år

side

6-7

Framskolen på Vallersund Gård

side

8-9

Nytt mannskap i Trøndelag fylkeslag

side

12-16

Stars åpnet Finnsnes i Fest

side

18-19

Annonser
Øst-Finnmark
Tromsø Parkering
Avfallsselskap ANS
Vestreg 23-25
Tanatorget
9845 TANA
Tlf. 78 92 54 80

9008 TROMSØ
Tlf. 77 79 06 50

Skippertorget 2
9515 ALTA
Tlf. 78 45 09 80

Sydspissen Hotell

Hammerfest
Parkering KF

Lyngsalpan
Vekst AS

Strandveien 166
9006 TROMSØ
Tlf. 77 66 14 10

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 32 28

Østo
Bunnpris Bogen Ortopedisenter AS
8539 BOGEN I OFOTEN
Tlf. 76 98 35 82

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Kiwi
Ranvikskogen

3212 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 14 90
Åpningstider:
Man-Fre: 07-23 - Lør. 09-20

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 37 13 22 44

Gartneriveien 6
3300 HOKKSUND
Tlf. 994 11 980

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 05 06

Block Berge
Bygg AS

Bodø Industri AS
Snekkerv 3
8004 BODØ
Tlf. 75 54 21 00

Tromsø Taxi AS
Vadsø

Strandg 18, 9811 VADSØ
Tlf. 03 000

6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 81 00

St Marie g 97
1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

9046 OTEREN
Tlf. 77 71 03 17

Tannlege

Lyngen Rør

Tor Frost Nielsen

Eidebakken
9069 LYNGSEIDET
Tlf. 77 71 02 53

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

9266 TROMSØ
Tlf. 77 60 30 10

NCC Construction AS
Fagernesveien 132
8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

Bjørn Sollid A/S

Josefinesg 29, 0351 OSLO
Tlf. 22 46 59 67

Mosjøen Lufthavn
8658 MOSJØEN
Tlf. 75 18 95 00

Lilleborg AS
Bytesteinen 1
6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 56 56 00

Henriksen
Sjåførskole AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN
Tlf. 64 82 17 60

avd for
vernepleierutdanninga
6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Dronningensgt 35
8514 NARVIK
Tlf. 76 95 09 10

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 70 05

Kunnskapsparken
Bodø AS
8001 BODØ
Tlf. 75 40 25 30

2344 ILSENG
Tlf. 71 25 70 65

Eiker
Eiendomsutvikling AS
Stasjonsgata 72-74
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 59 59

Østlandske
Vindu AS

Brandalvegen 851
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 80 88 90

Hårkroken frisør

Betzy Kjelsbergs v 263
3028 DRAMMEN
Tlf. 32 82 52 11

J L Bruvik A/S
5871 BERGEN
Tlf. 55 53 51 50

Hetland
Hitra
videregående skole SpareBank 1 Alta videregående skole
Markv 2, 9509 ALTA
Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Ortopediteknikk AS

Kilengaten 15 B, 3117 TØNSBERG
Tlf. 33 01 67 50

CARLSEN

Hotvedtv. 6
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 0700-18 hverdager
0900-1500 lørdager

Ewos AS
avd Balsfjord
Bergneset
9050 STORSTEINNES
Tlf. 77 72 01 35

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Gir tilbud om helsetjenester til barn og unge med
funksjonshemminger som har spisevansker.
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01
www.nordreaasen.no

2 | Under Lupen nr. 3 2012

Tlf. 69 33 91 00 - www.axepta.no

Bilxtra Askim

Medema
Easytravel AS
5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Din lokale samarbeidspartner
innen regnskap, lønn og annen
økonomisk rådgivning

Narvik
Boligbyggelag

Haugomg 4
1811 ASKIM
Tlf. 69 88 84 00

Røyelen
9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 63 40

Alta

Løkkev 41, 9510 ALTA
Tlf. 03 000

Euronics
Ålgård

Ole Nielsens v 30
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 51 61 18 40

Rundhaug
Busser AS

avd. Ello

9476 BORKENES
Tlf. 77 09 30 03
www.koa-as.no

Tvete i Gågata AS

Nordlandsfly AS

Levante
Lyngen Plast AS
Innredninger AS Einebakken Industriområde

Bedriftsveien 6
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 99 00

Kvæfjord
Opplevelse og
Avlastning AS

Sweco AS

Tlf. 02 244

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sykehusv. 38
9019 TROMSØ
Tlf. 07 766

Lederen

J
Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende
Kontoradresse:
Hans Nielsen Haugesgt. 44B
0481 Oslo
Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 22 14 82
Faks: 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 du videre til kontorhjelpens mobil.

Medlemsblad for Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende
ISSN: 0805-2239

a så har høsten kommet og vi er
i gang med styremøtene. I juni
hadde vi styremøte på Refsnes og
det var en fin opplevelse for oss
“søringer” og komme nordover.
Bra vær hadde vi og et koseligt
men jobbigt opphold. Vi skulle bl.a.
se på evauleringene av likemannssamlinga. En del besøk fikk vi også.
Sommeren er nå definitivt forbi
og mange har vel og sett lite til
den. Her på Vestlandet har det
vært kaldt og rikelig med nordavind. Når vi må fyre i ovnen midt
i juli er det ikke mye å skryte av.
Likevel håper jeg at mange har
fått en forandring på hverdagen,
da blir høsten og vinteren ikke så
lang. Aktiviteter og arbeidstilbud
er nå godt i gang igjen rundt om
i landet og jeg håper alle har en
meningsfullt hverdag. Kunne det
bare komme litt mer penger slik at
de som jobber med “våre” kan gi et
ekstra tilbud i all fall av og til.
Tenk at Staten er så fattig med
all oljen de pumper opp? Nå har
de jo funnet enda et nytt felt. Ja
forstå det den som kan!

En del har vel også vært på
ferieturer og de som klarer det har
gått turer i skog og fjell. Det er god
avkobling for de som mestrer det.
Så spørs det om terrenget er tilrettelagt for alle, men mange
kommuner har fokus på dette
og i nærmiljøet mitt er det mange
fine plasser også for rullestolbrukere og flere skal det bli.
Det er jo snakk om tilgjengelighet for alle nå og universell
utforming, men der er det enda
et stykke før det er gjennomført.
Noen tror dette gjelder nybygg,
men slik er det jo ikke. Enda er det
legekontor som for eks. mangler
døråpnere. En lege sa det slik:
De som kan gjøre noe med det
kommer ikke hit og ser hvor vanskeligt det kan være med for dem
som må bruke et hjelpemiddel.
Der har Rådet for funksjonshemma en jobb å gjøre, men de
kan jo bare påpeke tilstanden.
Så ønsker jeg alle rundt i vårt
langstrakte land en god og fin
høst!
Erna Drønnesund
Styremedlem
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Sommeren på
Joongården
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Dekorering av Dalahest. Bjørn Marius Blegen (fv) og Hanne Brisklund Kristiansen satte
stor pris på å få dekorere sin egenproduserte dalahest på 1800-tallsgården hos Anna
Österberg. Foto: Gjøvik kommune, kultur.

SVERIGE: Joongården – en
tradisjonsrik, såkalt kringbyggd dalagård i Hedby ved
Djura i Dalarne i Sverige, sør
for Leksand & Siljan.
Pressemelding fra Gjøvik kommune

Gjørvikbesøk. En av Anna Österberg´s
kunstgrupper “Kunstkafeén”, koste seg
på Joongården, her representert ved
Österberg selv (liggende foran), Harald
Willy Høitomt (2. rekke fv), Bjørn Marius
Blegen, Hannde Brisklund Kristiansen.
Henrik Jostad (3. rekke fv), Remi Sunde,
Ingeborg Øyhus Svendsen, Helen Pettersen, Siri Syvrud (stående bakerst fv) og
Ola Narten Svendsen fra kulturkontoret.
Foto: Gjøvik kommune, kultur.

Bygningene er av tømmer, og i
farger vi ofte forbinder med den
svenske landsbygda, Falurødt
og grått. Bygningene er godt
utstyrt med kjøkken, flere rom
for overnatting, TV og bibliotek,
og ellers godt med teknisk utstyr
for de mange tilbudene sine.
Det er Anna Österberg og Kjetil
Bjørklund¬s som driver denne
vakre gården fra 1800-tallet.
Gården ligger til overmål i
meget idylliske omgivelser med
bondens beitende dyr som forgrunn for en vakker natur som
innbyr til vandringer i nærområdet. Et område som også er
rikt på kultur, med husflid, folkekunst og folkemusikk i sentrum.
Da er det ikke annet å vente at
det inspirerer den besøkende til å
benytte seg av gårdens fasiliteter,
som også innbefatter snekkerverksted, samt atelier og grupperom for kreativt arbeid.
Hit sendte Gjøvik kommune,
Seksjon for tilrettelagte kulturtilbud, sist sommer tre kunstgrupper fra Gjøvik gård, fordelt
på tre uker. Alle tre gruppene var

tilrettelagt for deltakere innen
psykisk helse, og deltakere med
behov for litt ektra tilrettelegging.
Kunst og kultur og mattradisjoner fra området omkring
Siljan stod i fokus. Og det var bare
noe av det som stod på kulturprogrammet. Ikke minst må nevnes rundtur med dampfartøyet
Engelbrekt på Siljan - en båtur der
man ser Dalarna fra sjøen.
Dalahestverkstedet i Nusnäs
var også et svært poplulært sted å
besøke. Mange av deltakerne fikk
mulighet til å dekorere og spikke
sin egen dalahest og få med hjem.
Papirlaging, maleri, tegning og
produksjon av fuglekasser stod
også på årets program.
Men det var også satt av rikelig
med tid til rekreasjon som bading
ved Gyllingens strand, kos rundt
bålet under stjernehimmelen,
fullmånekveld på terassen, dans
og filmkveld på låven.
Dette var tredje året kunstgrupper fra Gjøvik fant vegen til
Hedby i Leksan kommun. Turene
er kommet i stand takket være det
gode samarbeidet med kunstner
Anna Österberg og kulturkontoret
i Gjøvik kommune.
Deltakerne var svært fornøyd
med oppholdet, og om ikke dette
er midisin for hele mennesket,
tror mener det at da fines det ikke
andre steder heller - det er bare en
eneste stor fantastisk kulturopplevelse å få kunne være med på.
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Asbjørn Sandvik 7
- en av de som tar ansvar
I 1991 fikk vi den såkalte ansvarsreformen som innebar
at alle institusjoner skulle
legges ned og at de psykisk
utviklingshemmede skulle
få sitt eget hjem under kommunal omsorg. Noen av oss
foreldre var skeptiske.
Av Tore Gulbraar

Det hørtes flott ut med en ansvarsreform, men vi hevdet at
reformen kunne få mange negative sider. Det er ikke alle mennesker som kan fungere i eget
hjem.
En flott kar som jeg har kjent
gjennom mange år, Asbjørn
Sandvik, var en som fikk erfare
negative sider ved kommunal
omsorg for sin egen sønn. Det
førte til at han fant fram til LUPE.
Her fikk han utløp for et sterkt
engasjement og ansvarsbevissthet for de utviklingshemmedes
situasjon. Asbjørn tok ansvar på
sin måte, noe som har vedvart i
nærmere 40 år. Og arbeidet fortsetter. Det er noen av oss som
aldri gir opp.
Hva var den egentlige bakgrunnen for at du har engasjert
deg så sterkt for mennesker
med utviklingshemning?
– Jeg har en sønn med utviklingshemning, Arnt Petter, som nå
er 39 år gammel. Så enkelt og så
vanskelig er nettopp det.
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Hva slags utviklingshemning
snakker vi om her?
– Kromosomfeil som har ført til
store atferdsproblemer.
Første gang vi møttes, Asbjørn,
var på Sanner hotell på Hadeland, men der representerte du
jo Agder?
– Det stemmer. Jeg bodde i
Arendal akkurat da. Det var en
turbulent periode både for meg
og familien med mye flytting fra
sted til sted.
Dere hadde en stor familie?
– Egentlig ikke. Arnt Petter har
en yngre bror.
Du kastet deg raskt inn i organisasjonskarusellen?
– Ja. jeg ble medlem i NOFF
(Norsk foreldreforening for funksjonshemmede). Det hadde sammenheng med at Arnt Petter
var på en spesialskole som het
Lunde ved Tvedestrand hvor han i
grunnen likte seg bra. Vi bodde
på den tiden i Farsund.
Hva skjedde så?
– En kort periode var jeg medlem av daværende NFPU, men jeg
var uenig i en del av det NFPU sto
for. Foreningen var veldig Oslodominert. Innstillingen var at vi
liksom ikke kunne drive selv ute i
distriktene.
Så kom altså ansvarsreformen?
– Ja, og det førte til at Lunde
ble nedlagt. En del av oss foreldre

protesterte og gikk kollektivt ut av
NFPU.
Hvordan fikk du kontakt med
LUPE?
– Etter reformen fikk Arnt
Petter plass på en fylkeskommunal spesialskole, Langemyr,
som lå i Grimstad. Etter noen år
ble jo mange NOFF-medlemmer
med i LUPE og jeg var en av dem.
Ditt første sentrale møte i LUPE?
– Jeg var utsending fra Agder
på et etableringsmøte i Oslo som
ble holdt på kantina på Oslo postkontor. Her traff jeg Petter Tomren
for første gang, et vennskap som
har stått seg bra i mange år. Det
var i 1990.
Hvordan gikk det med lagsarbeidet i Agder fylkeslag?
– Det gikk dårlig. Jeg ble spurt
om å få laget på beina, men det
var vanskelig. Ivar Tolstad kom
nedover for å gi en hjelpende
hånd. På den måten etablerte vi
to vårt første samarbeid som har
vart fram til denne dag.
Hvordan har det gått med Arnt
Petter senere i livet?
– Han skulle bo i vernet bolig
som bød på mange problemer.
Jeg var sjømann og hver gang jeg
var hjemme måtte jeg ordne opp
som best jeg kunne. Etter at han
hadde bodd på minst 5 forskjellige steder, tror jeg at jeg kan si
at han nå har det bra med gode
arbeids- og fritidstilbud. En dag

k 70 år
i uka er han på fiskerbåt, så han
får da kjenne skipsdekket under
beina han også.
Du flyttet etter noen år til
Trøndelag?
– Ja, jeg har sterke bånd til
Møre og Trøndelag. Født i Dale i
Bremsnes som i dag er en del av
Kristiansund. Jeg tok sjømannsskolen i Trondheim og har en
haug med slektninger i hele
Sør-Trøndelag.
LUPE hadde jo eget fylkeslag for
begge Trøndelagsfylkene før du
dukket opp?
– Fylkeslaget lå nesten brakk.
Men så traff jeg en gammel
LUPE-venn tilfeldigvis på gata i
Trondheim. Han het Tore Gulbraar
og sammen med den tidligere
kassereren Gerd Ellinor Hestad
begynte vi å planlegge nye aktiviteter for laget. Kari, kona mi,
støttet meg også fullt ut i arbeidet.
Hvordan har så utviklingen vært
i de senere årene?
– Den har vært god.
Medlemstallet har gått kraftig
opp. Vi har spesielt hatt mange
verdifulle utfarter både i Nord- og
Sør-Trøndelag.
Ja, de som leser ”Under Lupen”
har jo fått forståelse av det.
– Ja, vi har lagt stor vekt på å
få ut stoff til medlemsbladet vårt,
kanskje i motsetning til en del
andre fylkeslag. Ikke for å skryte
av oss selv, men for å kunne

Asbjørn Sandvik

informere om ulike lagsaktiviteter
til beste for utviklingshemmede
og deres pårørende.
I vår overtok du formannsklubba
i fylkeslaget?
– Det falt naturlig etter at jeg
hadde vært nestleder i en periode. Min gode venn, Tore, leder
gjennom mange år, hadde dessuten begynt å trekke på årene.
Ja, du nevner år. Er det så at du
selv runder en merkebøye nå i
sommer?
– Ja, jeg fyller 70 år den 14.
august og inviterer til festlig lag
sammen med slekt, gode venner
og LUPE-folk i den forbindelse.
Har du tanker om LUPE i framtida?
– En merkesak må bli å få inn

nye, dyktige folk i styre og stell.
Langt på vei har vi lykkes med
det. Viktig er samarbeidet med
FFO i begge Trøndelags-fylkene.
Nestleder, Magne Skjetne, i SørTrøndelag FFO representerer nå
LUPE i fylkes-FFO.

Så dere kjører for fullt?
– Ja, vi har store planer for
2012 som skal gjennomføres. Ikke
minst i Nord-Trøndelag er det
mye upløyd mark. Likeledes har vi
strukket kjølen for nye aktiviteter
i 2013.
Her slutter intervjuet og vi tar
hverandre i hendene på at vi skal
lykkes. Neste gang vi møtes blir
feiringen av 70-årsdagen i møtelokalene til Trondhjems Sjømandsforening. Asbjørn Sandvik holder
fram som han stevner.
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Mauricio treffer gamle venner. Her sammen med Astrid Margrethe foran Hans Nilsen Haugestua.

Gjensyn med

Framskolen på Vallersund Gård på Fosen
I 2008 besøkte en av våre
medarbeidere Framskolen i
Vallersund og skrev en lengre
reportasje både om dette
fine skoletiltak for utviklingshemmede og om Camphillbevegelsen mer generelt.
Av Tore Gulbraar

Kari, Rita og Gerd Ellinor på utsikten ved vindmølla.
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Se nærmere i ”Under Lupen” nr. 1
– 2008. Skolen har nå vært i drift
fra 20. august 2007. Vi er spente

på hvordan skolen har utviklet
seg og i hvilken grad de tidligere
elevene har maktet å etablere seg
som voksne.
Skolen er 2-årig og er ment
som en påbygning etter videregående skole og eventuelt folkehøgskole. Det legges stor vekt
på arbeidspraksis som en del av
gårdsdriften med hage og dyr
og ikke minst verkstedsaktiviteter
som er typiske for landsbylivet så
som bakeri, matforedling, snekkerverksted, veveri og dyrking og
tørking av urter. Skolen har en klar
økologisk profil.
Undervisningen tar sikte på at
elevene skal kunne leve et selvstendig liv etter fullført skolegang. I så måte er vask og stell
av egne klær, rengjøring og matlaging viktige aktiviteter. En mer
selvstendig bolig- situasjon kan
etableres etter Framskolen, i
hjemmekommunen eller hybel i
en av Camphill-landsbyene.
Det er ikke lett å bo og leve
alene for noen, men det legges
ikke opp til at de som har vært i to
år på Framskolen skal flytte tilbake
til foreldrehjemmet. I tillegg til alle
de praktiske oppgavene inne og
ute legges det stor vekt på det
sosiale, dette å kunne fungere
sammen med andre.
Å bo tett sammen i en internatsituasjon er en utfordring i seg
selv, her blir det snakk om egentlig å kunne kommunisere, både
å gi og ta i samværet med andre.
Forelskelse og kjærlighet er verdifulle elementer i livet for oss alle,
men kan også være preget av fortvilelse og nederlag. Veiledning,
hjelp og støtte er viktig i forbindelse med seksualitet. Elevene får
undervisning i prevensjon.
Den 12. juni i år dro en glad
gjeng fra Trøndelag fylkeslag av
LUPE ut til Fosen med hurtigbåt
og buss for å besøke Vallersund
Gård. Været var det aller beste og

sola skinte. Det er utrolig vakkert
ute ved det gamle handelsstedet.
Her kan vi virkelig snakke om at
fjord og fjell møtes, samtidig med
alt det grønne og frodige som det
lune sundet er kjent for.
Vi ble tatt vel imot av to av
skolenes medarbeidere, daglig
leder for Vallersund Gård Hanna
Schmeding og Dag Balavoine,
leder for Framskolen. I den gamle
handelsbua fortalte de om skolen
slik den fungerer i dag etter fem
års drift. Det har vært spennende
år, hele 14 stykker har gjennomført skolen i løpet av disse årene.
Hanna og Dag mener selv de
har gitt nok frihet og nok omsorg,
egentlig en vanskelig balansegang.
Etter endt skolegang er det
en del som finner plass i en av
Camphill-landsbyene som vi har
seks av i Norge. To elever forlater
nå skolen i juni, en bosetter seg
på Jøssåsen landsby i Malvik og
en skal på college i USA. De andre
reiser hjem på sommerferie. Det
blir tatt opp to nye elever fra
høsten av. Fire elever fortsetter med sitt andre år på skolen,
senioråret.
Etter kaffe og kaker går vi en
deilig tur gjennom hele anlegget

og ser på hvordan det hele er
oppbygd. Dette er et praktfullt
sted med stort uteareal og mange
flotte bygninger. Turen ender
på fjellet bak bebyggelsen hvor
de også har fått bygd opp egen
vindmølle. Foran oss ligger skjærgården og blått hav, fjellene har
enda strimer av snø.
Vi går en flott tursti gjennom
bergskortene og ender opp på
det gamle stabburet som i dag er
bygd om innvendig til et kapell.
Det religiøse har også sin plass
på Vallesund, men ingen blir påtvunget et kristent livssyn. Folk
med ulike religioner kan finne sin
plass på skolen og i landsbyen.
Vi har en stille stund i kapellet
og sitter tause til ettertanke mens
en av LUPE-deltagerne som er tidligere elev ved skolen, Mauricio,
går rundt og tenner lys. Etter en
slik god dag både for kropp og
sinn føles det naturlig å sitere fra
Anders Hovden:
Fagert er landet du oss gav,
Herre vår Gud og vår Fader!
Fagert det stig av blåe hav,
Soli ho sprett og ho glader …

Full aktivitet på vevstua.
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Den umulige debatten
LUPE-medlem, mangeårig
fylkesleder i Trøndelag og
jevnlig bidragsyter til bladet,
Tore Gulbraar, har i Under
Lupen Nr 1/2012 et tankevekkende innlegg under
tittelen ovenfor.
Tore får tilsvar av Leif Arne Økland,
rådgjevar Bjørgvin Bispedømeråd.
Jeg har hittil ikke deltatt i abortdebatten, verken i sin alminnelighet eller når det gjelder utsortering
av funksjonshemmede. Det har
vært og er mitt syn at dette er en
helt personlig sak, som det enkelte
blivende foreldrepar og de alene,
må ta standpunkt til. De må gjerne
få råd av andre, og de må få vite
konsekvensene av det standpunkt
de tar. Og konsekvensene må sees
i et livsløpsperspektiv. Tidspunktet
for å få vite og eventuelt ta et
standpunkt kan jeg heller ikke se er
avgjørende. Jeg presiserer at dette
er mitt personlige syn. Abort pga
funksjonshemming er helt på linje
med annen abort. Når samfunnet
gir anledning til abort, må vi alle
akseptere at dette er et helt personlig valg.
At teknologi gjør det mulig å
avdekke funksjonshemminger er
en realitet, og konsekvensen kan
man se f eks fra Danmark, hvor det
fødes langt færre med Downs syndrom enn tidligere. Jeg mener det
er naivt å tro at vi i Norge vil få en
annen utvikling enn den vi ser i
Danmark.
Vi vil imidlertid alltid ha mennesker med funksjonshemming i
samfunnet, dels fra fødsel, dels
kommer
funksjonshemmingen
til senere, f eks som konsekvens
av nettopp det samfunnet vi har.
Det jeg er opptatt av, er at samfunnet vårt skal sørge for at de
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funksjonshemmede får et så godt
og rikt liv som mulig, uansett type
funksjonshemming. Slik er det ikke
i dag, alle løfter, lover og reformer
til tross.
Funksjonshemmede får i stor
grad bare tilgang til deler av de
goder i samfunnet vi andre har tilgang til. Det er å øke deltakelsen
vi kjemper for og bør kjempe for.
Og her gjør LUPE sin del av jobben sammen med andre. Målet
om full deltakelse og likestilling er
trolig uoppnåelig, men hver liten
forbedring er en seier. Vi bør bruke
kreftene våre på å forbedre, ikke på
å argumentere mot, en uunngåelig
utvikling, og slettes ikke på å gi foreldre dårlig samvittighet for de valg
de tar.
Petter Ingvar Tomren

Svar til Leif Arne Økland om å råde
kvinner i abortspørsmål:
Viser til min artikkel ”Den umulige debatten” i Under Lupen i nr.
1/2012 og Øklands innlegg om
samme tema i nr. 2 i år.
Leif Arne Økland virker sympatisk og møter meg med stor forståelse i forbindelse med det jeg
skriver om at alle gravide kvinner
bør ta ultralyd, fortrinnsvis i uke 12.
Så stor er hans forståelse at han tyr
til spørresetninger mer enn å si rett
fram hva han selv mener. Bare helt
på slutten av innlegget sitt får han
sagt at han deler Marthe Wekselsen
Gokøyrs syndspunkter og støtter
hennes atferdsmønster.
Leif Arne Økland er altså rådgiver
i Bjørgvin Bispedømmeråd i kirkens
arbeid for mennesker med utviklingshemning. Det må jo være et
svært krevende yrke. Skulle gjerne
overhørt en samtale mellom han
og en fortvilet gravid kvinne som
overveier å ta abort. Håper han da
forteller henne at hun har en lovmessig rett til å ta abort til og med

12. svangerskapsuke og at hun ikke
behøver å begrunne overfor helsemyndighetene eller andre hvorfor
hun vil gå til et slikt skritt.
Det er relativt sjeldent at foreldre
til utviklingshemmede begir seg
inn i en debatt som denne. En ting
er at det er smertefullt og blottlegger mye emosjonelt som man
har prøvd å fortrenge. Du kan bli
overfalt av tunge tanker, eller bli
sint og opprørt. Du vil aldri få et foreldrepar til å si seg lei for at barnet
deres har et alvorlig handikap. Vi er
glade i de barna vi har fått, uansett.
Et annen ting er å ha et ønske
om at en kvinne litt lengre nede i
gata også burde få et barn med
Downs syndrom. Det er jo det Leif
Arne Økland gjør seg til talsmann
for. Han sier rett ut at vi ikke må få
færre mennesker med Downs syndrom enn de vi allerede har. Det
vil få svært uheldige konsekvenser,
sier han, når staten påfører oss en
ordning som innebærer færre utviklingshemmede. Forstå det den som
vil, jeg gjør det ikke.
Han hopper glatt over at vi i
dagens Norge har et meget høyt
antall legale aborter. I 2011 ble
det utført 15.343 svangerskapsavbrudd, et tall som har vært på
om lag samme nivå siden år 2000.
Dette spørsmålet handler ikke om
du er for eller mot fri abort, sier
Økland. Hva handler det om da?
Jeg forstår ikke hva han mener. Han
er en mester i å pakke inn hva han
egentlig står for.
Kokt sammen i en setning hevder han følgende: Gravide kvinner
hvor det er påvist Downs syndrom
hos fosteret må få vår fulle støtte til
å bære fram sitt barn. Så får det ikke
hjelpe at vi har over 15.000 aborter
pr. år her i Norge.
Er det dette du mener, Leif Arne
Økland? Det kan se slik ut.
Tore Gulbraar

Hva er alternativ supplerende
kommunikasjon, ASK?
Ja, hva er ASK og er det noe
som våre barn kan ha nytte
av? Ja jeg mener det og
da spesielt etter at jeg og
Frøydis Lange fikk delta den
11.09 på «Brukerforum for
Likeverdig Opplæring», i regi
av Utdanningsdirektoratet,
UDir, på denne samlingen
var ASK et hovedtema og vi
lærte svært mye om dette.
Både hva det er og i hvilken
sammenhenger kan det
brukes.
Innenfor alternativ kommunikasjon har man mange forskjellige
former for hjelpetiltak, alt ettersom hvilke språkproblem per-

sonen har. De forskjellige tiltakene
kan være:
• Tegn til tale – En bruker tegnspråk
som et støttespråk p.g.a talevansker som følge av f.eks slag
eller at man har et dårlig utviklet
språk.
• Tegnspråk – Brukes som oftest i
tilfeller der personen enten er døv
eller mangler fullstendig språk.
• ASK/Bliss – Bildespråk som
brukes når personen mangler
språk.
De mest kjente alternative
språkene for oss er tegn til tale
og tegnspråk, men i noen situasjoner blir slike språk for vanskelig
å lære seg for enkelte og da har
man alternativet ASK og Bliss. ASK
står for Alternativ Supplerende
Kommunikasjon, kort fortalt så er
det en form for alternativ kom-

munikasjon når den tradisjonelle
måten å kommunisere ikke strekker
til. Både ASK og Bliss er bildespråk
der man bruker bilder, pictogrammer og symboler for å kunne
forme en setning.

Grillfest
Den 25. august var vi samlet
til grillfest i Aglapsvika.
Av Helga Jørgensen

Aglapsvika ligger nord på Lenvikhalvøya i Troms. Grillfesten var
et samarbeid mellom Aglapsvik
Sanitetsforening og LUPE MidtTroms.
Været var ikke på vår side, så vi
spiste inne på Lunheim bygdehus. Men det la ingen demper på
stemninga og samlinga, der det
hadde møtt fram ikke mindre enn
45 personer. Noen av diss gikk tur
til den fine stranda i Sørvika.

Grillfest på Lunheim bygdehus. Ikke mindre enn 45 personer deltok på festen.
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Nytt styre i Trøndelag fylkeslag. Første rekke fra venstre: Zina, Asbjørn, Tore og Magne Skjetne. Bak fra venstre: Gerd Ellinor, Kari, Steinar
og Magne M. Sandvik.

Nytt mannskap i
Trøndelag fylkeslag
Trøndelag fylkeslag av LUPE
har avholdt årsmøte den
13. mars i år i Trondhjems
Sjømandsforenings lokaler.
Av Tore Gulbraar

Møteleder var Tore Gulbraar, referent Gerd Ellinor Hestad. Årsberetningen for 2011 kunne fortelle
om stor aktivitet innenfor likemannsarbeidet med mange positive tiltak i begge Trønderfylkene.
Takket være midler fra Helse
Midt-Norge hadde vi et utbytterikt besøk på Røros i oktober hvor
vi kom i kontakt med mange
utviklingshemmede. Her deltok også Frøydis Lange fra det
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sentrale likemannsutvalget i
LUPE. Årsberetning og revidert
regnskap ble enstemmig vedtatt.
Kari Øyås Sandvik, leder av
valgkomiteen, la fram forslag som
innebar at vi vil få et nytt styre
med yngre og driftige folk. Leder
Tore Gulbraar hadde bedt om
avløsning, Asbjørn Sandvik hadde
sagt seg villig til å bli ny leder.
Valget fikk følgende utfall:
Leder: Asbjørn Sandvik
Nestleder: Magne Skjetne
Sekretær: Tore Gulbraar
Kasserer: Magne M. Sandvik
Styremedlemmer: Gerd Ellinor
Hestad, Steinar G. Berge og Kari
Øyås Sandvik
Vara til styret: Zina Helei Hamdard

Revisor: Jan Bendik Hestad
Valgkomite: Zina Helei Hamdard
(leder), Steinar G. Berge og Kari Ø.
Sandvik
Alle valg var enstemmig.
Arbeidsprogram for 2012 ble så
lagt fram. Det innebar bl.a. konsert
med Trønderbrazz, dansegalla i
Trondheim, tur til Vallersund gård,
sommerfest i Melhus og ulike former for likemannsarbeid. I høstsemesteret tar laget sikte på et
større opplegg i Nord-Trøndelag
under forutsetninger av at vi får
midler fra Helse Midt-Norge.
Etter selve årsmøtet var det
hyggelig samvær med servering.
Rita Endresen var gjest og fortalte
litt om livet sitt som funksjonshemmet i Trondheim.

Innspill til evaluering
av HVPU-reformen
Innspill til evaluering av
HVPU-reformen fra Lupe:
Av Harald M Kvame Hansen
Forbundsleder LUPE

Bolig:
En ønsker at overgangen mellom
foreldrehjemmet og over til egen/
leigd bolig må gå mye enklere
uten at man må vente i utallige
år på å få boligen. Foreldrene
opplever ofte at de er fullstendig
utslitt etter å ha ventet i opp til 20
år på bolig for sitt/sine barn.
Kommunene må vise bedre
evne til å kunne informere om at
de utviklingshemmede er i stand
til og eige egen bolig og at en har
rett på det same tjenestetilbudet
i boligen uansett hvor man bor i
kommunen. En opplever svært
ofte at kommunene viser liten og
ingen vilje til å tilby tilrettelagde
tomter for funksjonshemmede og
det medfører at den utviklingshemmede ender opp med og
leige boligen fra kommunen eller
det boligbyggelaget kommunen
kjøper boligtjenester fra.
Vi opplever også svært ofte at
når kommunen har gitt en bolig,
så følger det svært sjelden med
et innhold av tjenester som er
tilpasset den enkeltes behov for
bistand, i alt for mange tilfeller har
vi oppdaget at tilbudet om personell ikke samsvarer med den utviklingshemmedes behov, dette fører
ofte til at den utviklingshemmede
opplever situasjonen som svært
utrygg og en har ved mange tilfeller opplevd selvskading som
følge av denne usikkerheten.

Svært mange kommuner samlokaliserer boligene for utviklingshemmede, med boliger for psykiatri og rusomsorg, dette er svært
uheldig da disse gruppene ofte
har en framferd som kan føre til
at de utviklingshemmede blir
utrygge. Det å sette de utviklingshemmede sammen med disse
gruppene er svært uheldig og må
kunne unngås viss kommunen
hadde vist vilje til dette.
Omsorgsgettoer er et utrykk
som er blitt veldig populært i den
senere tid og vi opplever dessverre at omsorgsboliger blir samlokalisert med andre omsorgstilbud i kommunen, vi kan til et
visst punkt ha forståelse for at
en vil unngå at personalet blir
gående for mye alene på jobb og
mister muligheten for å kunne
diskutere med sine kolleger i forhold til situasjoner som måtte
oppstå, til tross for slike behov
må en som sant som det er
mulig unngå slike samlokaliseringer. Men det vil ikke si at vi er
imot boligbyggelag eller sameie
med inntil 10-12 boligenheter.
Dette forutsetter at en har en
gruppe utviklingshemmede som
har ønske om å bo på denne
måten. Vi har svært mange gode
eksempler på slike boliger, bl.a
Tangerudbakken m.fl.
Boligfinansieringen må endres
til å bli mer tilpasset prisnivået
rundt om i landet, dagens prisnivå
for en bolig på Vestlandet er under
halvparten av hva man må betale
for en liten leilighet i Oslo og
dette er svært uheldig med tanke
på de støtte og låneordningene

som fungerer i dag. Det er svært
vanskelig for «funksjonsfriske» å
komme inn på boligmarkedet
og da er det enda verre for vår
gruppe å kunne kjøpe bolig i de
større byene.
Bostøtteordningen må også
revurderes og taket for å kunne
få bostøtte må heves en god
del for vår gruppe, dette p.g.a
at mange opplever å miste
retten til bostøtte p.g.a litt motivasjonslønn fra sitt arbeidstilbud.
Sjablongbeløpene som også blir
brukt bl.a i forhold til strømutgifter er fullstendig urealistiske
og må heves opp på et nivå som
ligger mer opp til de reelle utgiftene vi har i dag. F.eks. så er beløpet på strøm satt til kr. 500,- noe
som er fullstendig urealistisk i forhold hva som er reelt.
Personellsituasjonen:
I alt for mange tilfeller opplever vi
i dag at kompetanse hos personalet er fraværende og det virker
som at personalet er tilfeldig sammenrasket fra gaten uten å ha bli
gitt nødvendig opplæring.
Under og noen år rett etter
reformen ble det tilbudt et utdanningstilbud til de som hadde
arbeidet på de fylkeskommunale
institusjonene, dette var et tilbud
som, daværende arbeidskontoret,
arrangerte i en del kommuner.
Mange fikk mulighet til å få seg
en helse-sosialfaglig utdannelse
slik at en fikk mulighet til fast jobb
i kommunene etter reformen.
Dessverre så har det nå gått 20 år
siden da og mange av de som fikk
utdannelse på denne måten er
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enten blitt eller blir snart pensjonister. Som sagt så opplever vi at
fagkompetanse rundt om i kommunene er sterkt redusert og at
de utviklingshemmede er overlatt til fullstendig ufaglært personell, som gjør en brukbar jobb ut
fra sine forutsetninger, men dette
er ikke bra og mange utviklingshemmede blir utsatt som unødvendige overgrep p.g.a manglende kompetanse til å kunne
reagert på alternative måter i
situasjoner som krever det.
Stadig oftere opplever vi at
høyskoleutdannede ender opp
i administrative stillinger i kommunene, i stedet for å jobbe i
boligene med veiledning og
støtte til de ansatte.
Fagkompetanse må økes ved
at man utdanner flere vernepleiere og at man skaper et nytt
opplæringstilbud som gir spesialisert fagkompetanse til å
kunne arbeide med utviklingshemmede. Slik kompetanse vil
komme kommunene til nytte på
andre områder også f.eks. innen
demensomsorgen der en ofte
opplever at den gruppe bare får
somatisk bistand.
Arbeids og aktivitets- og fritidstilbud:
Det må innføres en rett til arbeid-,
aktivitet-, og fritidstilbud. Alt for
mange utviklingshemmede har
ikke noe tilbud om jobb eller
annet aktivitetstilbud, dette fører
til mye fritid som igjen kan føre til
utagering p.g.a kjedsomhet. I.h.h
til reformens intensjoner så skulle
alle utviklingshemmede ha rett
til jobb og en meningsfull fritid.
Dette er i dag fullstendig glømt
og mange utviklingshemmede
får et svært dårlig tilbud på dette
området.
Det om å få oppleve at man
blir verdsatt og at en mestrer et
arbeid er svært positivt for å skape
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en god utvikling hos vår gruppe.
Dessverre så har antall utviklingshemmede som har jobb via forskjellige tiltak blitt stekt redusert
de senere årene, og vi opplever
at de utviklingshemmede blir
presset ut av bl.a VTA-plasser til
fordel for andre uføregrupper.
Dette er en svært uheldig utvikling og dette må endres. NAV
må endre politikken på dette
området og fjerne taket på antall
VTA-plasser som eksisterer i dag.
Mulighetene til å få jobb etter
endt utdanning, for en utviklingshemmet, er svært dårlige og
alt for mange blir utdannet til å
motta uføretrygd, selv om at de
fint kunne klart seg i en tilrettelagt
jobb.
Å ha mulighet til å få oppleve
noe på fritiden er også et område
som er blitt sterkt redusert de
senere årene, vi får daglige henvendelser fra foreldre som ikke får
støttekontakter til sine barn p.g.a
dårlige kommunale budsjetter
og mange utviklingshemmede
som bor i boliger med heldøgns
bemanning blir fratatt sin støttekontakt med den begrunnelsen
at personalet kan aktivisere den
utviklingshemmede. Dette er en
svært dårlig utvikling og dette
området er blitt en kommunal
salderingspost.
Når man fyller 67 år som
mister de utviklingshemmede
sine muligheter til aktivitet og
jobb, og det er underlig at man
da blir sett på som «frisk» og uten
behov for bistand på dette området lengre. Alle uansett alder
har godt av å oppleve å bli verdsatt og det å mestre så denne
uheldige aldersgrensen må
fjernes fra denne gruppen.
Svært få utviklingshemmede
har mulighet til å reise på ferie,
grunnen til dette er at den utviklingshemmede må betale både
for reise, opphold og lønn til det

personellet som blir med. Dette
medfører svært høge utgifter til
ferieopphold og i enkelte tilfeller
har vi hørt om utgifter på opp til
kr. 100.000,- for et ferieopphold i
Syden på maksimalt 2 uker. Dette
er svært diskriminerende for vår
gruppe og noe må gjøres her slik
at de kan få mulighet til ferie på lik
linje som resten av befolkningen.
Når det gjelder muligheten
til en meningsfull fritid, så er det
veldig varierende hva tilbud man
kan få i de forskjellige kommuner.
Tilbudene er svært mangelfulle
og det fleste tilbudene som
eksisterer er større begivenheter
og fester de kan delta på. Det å
kunne få delta på idrettsaktiviteter
og annen organisasjonsaktivitet
er alt for ofte fraværende.
Et annet problem vår gruppe
opplever er at NAV har en aldersgrense på 26 år, etter denne
alderen får man ikke aktivitetshjelpemidler, dette er svært
uheldig da mange utviklingshemmede har godt av å få delta
på fysiske aktiviteter i bl.a sykling.
Slik aktivitet vil være med på å
redusere både behovet for medisinering og tvangstiltak i boligen,
samtidig som man ser en svært
stor helsegevinst ved slik aktivitet.
Barnehage/Skole og høyere
utdanning:
Alle barn har rett til en barnehageplass i dag, dessverre så
må vår gruppe ha mer tilrettelegging, samtidig som de mottar et spesialpedagogisk tilbud
i barnehagen som er med på å
legge et godt grunnlag for videre
skolegang og utvikling. En kan
nesten si at vår barn er pålagt å
motta et opphold i barnehagen.
I.h.h til opplæringsloven og forskriftene så har barn som mottar
spes.ped opplæring i barnehagen
rett til fritak fra betaling. Det som
er vanlig praksis rundt om i kom-

munene er at en lærer med spes.
ped gir inn til 2 timer opplæring
pr. dag og så utfører barnehageassistenten resten av opplegget
i samråd med lærer. Alle får fritak
fra betaling de timene som lærer
er inne i opplegget, men i resten
av tiden i barnehagen, der barnet
mottar stadig trening, får foreldrene ikke fritak. Dette er en svært
dårlig metode å bruke overfor
denne gruppen, da svært mange
foreldre til utviklingshemmede
enten må redusere sin arbeidstid
eller til slutt slutte å jobbe for å
kunne ta seg av barnet sitt, som
igjen fører til redusert inntekt til
å kunne betale sine utgifter. Rett
til fri barnehage må gjelde uansett om opplæringen blir gitt av
assistent eller lærer p.g.a at dette
er, nesten, et pålagt opplegg for
å gi barnet en god plattform for
videre utvikling.
I.h.h til opplæringsloven §5.1
så har barn som ikke har utbytte
av vanlig undervisning rett til et
tilrettelagt
spesialpedagogisk
opplæringstilbud, opplegget skal
være realistisk og være tilpasset
elev slik at han/ho opplever både
å mestre de oppgavene han/ho
får samtidig som en ser utvikling
på området. Dessverre så er det
ikke slik i dag og alt for mange
lever opplever skolehverdagen
som lite meningsfull og lærerik.
Tilbudene blir ofte gitt av assistenter som ikke har fagkompetanse på området og oppfølging
fra faglærer, som ofte heller ikke
har spes.ped kompetanse, er
svært dårlig.
All opplæring må være målrettet og det må kunne evalueres
slik at en ser om eleven utvikler
seg i den retning man ønsker,
dette gjelder opplæring på alle
nivå både innen barne- ungdoms- og videregående skole.
Det er viktig at opplæringa er
individuelt tilpasset og at en tar

hensyn til elevens forutsetninger
og evner til å kunne utvikle seg.
Før reformen så ble mange
spesialskoler nedlagt og svært
mange utviklingshemmede opplevde å miste et godt tilbud som
var tilrettelagt til han/ho. Å bruke
begrepet spesialskole, i dag, er
svært betent og det er uheldig at
en skal oppleve en slik holdning
i dag, når man ser hva utvikling
mange elever som har gått på de
få spesialskolene, som er igjen,
har hatt. Vi i LUPE ønsker på ingen
måte å skru tiden tilbake, men vi
ønsker at en må begynne å se på
at det er en god del elever som
ikke har nytte av eller godt av å
måtte tvangsintigreres i vanlige
skoleklasser. Bruken av forsterkede skoleenheter har vist seg å
være svært vellykket og mange
elever som tidligere ikke hadde
noe utbytte av læring har opplevd og lært seg både lesing og
rekning. Vi mener her at det må
være en mulighet til å kunne velge
hvilket skoletilbud som passer
best for sitt barn og ikke måtte ta
imot et tilbud som, i enkelte situasjoner, kan medføre en regressiv
og negativ utvikling hos barnet.
Makt, tvang og medisinering:
Forskning og gjennomgang av
saker hos fylkesmannen viser at
bruken av tvang og makt er stadig
alt for høy. Mye av grunnen til at
maktbruk må gjennomføres opplever vi at det skyldes manglende
kompetanse hos personalet. Mye
kunne vert unngått viss personalet hadde fått opplæring i alternative metoder for å forhindre slike
uheldige situasjoner.
Den stadig økende bruken av
dispensasjoner, fra kravet om fagkompetanse, viser også en uheldig
utvikling, som igjen er en forklaring
på den stadige bruken av makt og
tvang. Tvangsloven ble innført for å
redusere bruken av makt og tvang,

men vår opplevelse av dette er at
bruken bare øker.
Et annet problem loven medførte var at mange ansatte ikke
lenger turte å sette grenser for
den utviklingshemmede, man
var redd for at grensesetting ble
sett på som brudd på lovverket.
Vi har mange eksempler på at inkompetanse innen lovverket har
ført til at leiligheter har blitt rasert
med det resultatet at brukeren
har måtte betale omfattende
erstatninger til huseier. I ettertid
har det blitt avklart at bruker ikke
er erstatningsansvarlig på grunn
av bl.a manglende bistand fra
kommunen.
Bruken av medisiner er også
stadig økende, noe som gir grunn
til bekymring hos oss. Å bruke
medisiner for at en utviklingshemmet skal få et bedre liv og det
bedre psykisk har vi ikke noe imot,
men det er de stadige meldingene om bruka av medisiner for å
berolige utagerende brukere som
bekymrer oss. Vi har hatt flere saker
der utviklingshemmede har blitt
overført til kommunal omsorg
og blitt satt på store mengder
beroligende medisiner, svært
ofte skylles utageringen rett og
slett at persen ikke får nok stimulering gjennom bruken av fysisk
aktivitet. Media har hatt fokus
på noen saker der utviklingshemmede har dødd som følge av
omfattende bruk av slike medikamenter, de fleste vet at antipsykostatika har uheldige bivirkninger i forhold til hjerte-/kar
sykdommer, og det er med stor
undring en da leser om stadige
økende doser til personer p.g.a
manglende alternativ behandling.
Finansiering:
LUPE ser med undring på at
ressurskrevende brukere over 67
år mister tilskuddet, brukeren er
fortsatt like krevende og denne
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aldersgrensen må fjernes umiddelbart. Et annet problem med
støtte til ressurskrevende brukere
er at midlene ikke er øremerkede,
kommunen må rapportere inn
navn og annen data om denne
brukeren og da er det underlig at
pengene blir puttet i den samme
potten som resten av de kommunale tilskuddene fra staten.
Som vi har skrevet tidligere i dette
dokumentet så opplever vi at de
utviklingshemmede er blitt en
salderingspost i de kommunale
budsjett. Kommunen mottar
årlig store beløp for å ta seg av de
utviklingshemmede, men stadig
mindre av de pengene kommer
de utviklingshemmede til gode.
Etter vårt syn burde disse pengene øremerkes slik at de kommer
brukerne til gode.
Forebygging av vold og overgrep:
De senere års medieoppslag har
satt fokus på dette temaet, men
stadig så opplever vi at utviklingshemmede ikke blir trodd når de
ønsker å rapportere slike tilfeller.
Her må arbeidet styrkes slik at

man kan få komme i gang med
forebyggende arbeid.
Bruken av barnehus til avhør av
utviklingshemmede har vist seg
å ha god effekt i slike saker, men
til tross for denne allmenne kunnskapen så ser en at stadig flere
tingretter unngår å bruke slike hus
p.g.a innsparinger. Resultatet er at
mange overgripere kan unngå å
bli tatt og de utviklingshemmede
blir den tapende part.
Kompetanseutvikling hos personalet som arbeider hos de utviklingshemmede er et svært viktig
skritt for å forhindre utviklinga av
slike saker og her må det gjøres
et løft for å øke kompetanse på
dette området. Det er og ønskelig med nasjonale retningslinjer
i forhold til hva, hvor og til hvem
rapporter om overgrep skal
sendes og hvordan kommunene skal opptre i slike saker. I
alt for mange tilfeller har en sett
at overgrep har pågått i årevis
uten at noe er blitt gjort, selv om
at overgrepet er rapportert til
kommunen.
Et alternativ i forhold til forebygging er å unngå at personalet

er alene på jobb, det vil både
styrke de utviklingshemmedes
trygghet og ikke minst forebygge
overgrep fra utviklingshemmede
overfor personalet og andre
utviklingshemmede.
Bruken av vandelsattest er bra,
men vi mener at den må fornyes
minst hvert 5 år og ikke slik det er
i dag at når man har levert attesten så er man ferdig med det til
eventuelt neste gang man skifter
jobb. Å fornye slike attester så vil
man kunne bedre følge med på
om personell har utført og mottatt dommer for overgrep o.l. i
den tiden man var ansatt hos
kommunen.
I dagens arbeidsmarked, med
stadig flere utenlandske arbeidstagere, så må det innføres et krav
om en internasjonal vandelsattest
der det eventuelt blir tatt med
mulige dommer for saker i andre
land enn vårt. I dag så får man kun
attest for den tiden man har vert
bosatt i Norge og det kan ikke
belyse hva man har gjort i andre
land.
Selje 15.06.12

Takk til Olavsgaard hotell
I mange år LUPEs medlemmer møttes til Landstyremøter og Likemannssamlinger på Olavsgaard
hotel på Skjetten.
Hver gang blir vi tatt like godt –
og svært godt – i mot av hotellets ansatte. Det er særlig Hilde
Aarstad vi har med å gjøre, og
bookingen med henne som
spesiell kontakt, gjør at vi aldri har
hatt problemer. Og var det noe
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som noen kunne oppfatte som
et problem, så har hun håndtert
det på sitt glimrende vis som en
utfordring.
Det er derfor særdeles velfortjent at hun fikk overrakt en
liten blomsterhilsen fra oss i
LUPE under landsstyremøtet nå i
august, som representant for de
ansatte som har gjort så mye godt
innsast for oss. Vi taker i særdeleshet for den gode servicen som
ble oss til del under likemannssamlingen i mai i år.

Blomsterhilsen. Ivar Tolstad overrekker
blomsterhilsen til Hilde Aarstad ved Olavsgaard hotel på Skjetten.

Holmenkollen. Det nye flotte Homenkoll-anlegget.

LUPE-tur til Holmenkollen
Fylkeslaget Oslo og Akershus
var på LUPE-tur til Holmenkollen 9. september. 28 deltakere dro søndag morgen
fra Ragna Ringdal opp til
det nye flotte Holmenkollanlegget.
Her ble vi møtt av en hyggelig
guide, som tok oss med på det
nye Skimuseet.
Hun viste oss modeller av hvordan bakken så ut for ca. 100 år
siden, og hvordan utviklingen har
vært fremover i tid. I den første
bakken hoppet de ca. 25 meter.
Nå er bakkerekorden 141 meter.
Litt av en forskjell.
På ett av bildene kan dere
se guiden vise oss reinsdyrskijakken til Kong Håkon. Jakken
har et emblem med «Håkon

den 7» sydd inn i foret. Dette ble
brodert av en fange på Grini
i 1942. Senere ble emblemet
smuglet ut av fengselet og sydd
inn i foret på kongens skijakke.
For ett år siden ble jakken stjålet
fra skimuseet. Etter stor ståhei ble
den funnet igjen på et renseri i
Oslo. Nå er den vel bevart i en
monter med overvåkingskamera.
Etter skimuseet tok vi heisen
til toppen av bakken. Ganske
skummelt for noen av oss, men en
overveldende, flott utsikt møtte
oss der oppe. Turen gikk videre i
det praktfulle landskapet rundt
i Holmenkollåsen, før vi ankom
Emma Hjort`s kafè, til en deilig
biffstroganoff-gryte,
etterfulgt
av sjokoladepudding kaffe og
gulrotkake.
Dette var en opplevelsesrik og
hyggelig tur.
Reidun (turkomiteen)
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Stars åpnet Finnsnes i Fest. Det var et fantastisk show med mye fin sang og musikk.

Stars åpnet
Finnsnes
i Fest
Den 23. juli var det musikkgruppa Stars som åpnet
festuka på Finnsnes. Det
var et fantastisk show med
mye fin sang og musikk.
Av Helga Jørgensen

LUPE var på torget med stand
der det ble delt ut brosjyrer og
blad.
Magnus, Ida, Rigmor og Helga
hadde en trivelig formiddag der.

LUPE med stand. På bildet
ser vi Merethe Berntsen
(t.v.) og Rigmer Berntsen
på LUPEs stand på torget.

Under Lupen nr. 3 2012 | 19

minneord

Olava Grytbak har gått bort
En av de eldste og mest
trofaste medlemmene av
Hedmark og Oppland fylkeslag av LUPE døde den 9. juli i
år 92 år gammel.
Hun oppnådd en høy alder, men
sto på til siste slutt for sin familie
og for den organisasjonen hun
var så sterkt knyttet til.
Olava var født og oppvokst i
den fine grenda Feragen i Røros
kommune og giftet seg i 1946
med Jon Grytbak. Dette paret
opplevde å få tre kjekke jenter,
to av dem var utviklingshemmede. Som en konsekvens av
det valgte de å bosette seg i
Stange. Der hadde vi på den
tiden en moderne sentralinstitusjon, Åkershagan, som kunne gi et
godt tilbud både med hensyn til
veiledning, arbeids- og fritidstiltak
og pleie på dag- eller døgntid.

VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får statstilskudd for hvert betalende medlem.
Derfor trenger vi din støtte i form av
medlemskap.
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,-.

Jeg traff Olava på møter i
Åkershagan foreldrelag. Skal virkelig si at dette var en sterk og uredd
kvinne som ikke var redd for å
synge ut om det var noe hun ikke
mente var bra nok på Åkershagan.
Hun fikk mange venner i dette
miljøet både blant de ansatte,
foreldre og ikke minst blant medpasienter til jentene sine.
Helt først på 1990-tallet ble
Åkershagan nedlagt og familien
fikk nå et kommunalt tilbud. Det
skulle bli en vanskelig periode i
Olavas liv, en slik omplassering
skapte frustrasjon og engstelse
for fremtiden hos oss foreldre.
Mannen hennes falt også fra i 1992.
Mye ordnet seg til det beste i
årenes løp. Datteren Liv fikk et tilfredsstillende kommunalt tilbud.
Aud skulle ha egen leilighet som
ble innredet i en stor og pen bolig
som hun og Jon hadde bygd opp.
Nå ble det Stange kommune

Olava skulle forholde seg til. Det
skjedde heller ikke uten sverdslag,
men med humør og mye latter i
møter vi var på i kommunen.
Olava hadde en stor drøm som
hun holdt på til det siste. Hun eide
en stor hytteeiendom i Feragen
som hun hadde fått av sine foreldre da hun giftet seg. Her ville
hun bygge ei moderne hytte med
alle fasiliteter tilpasset funksjonshemmede. Hytta skulle få stå til fri
disposisjon for LUPE-medlemmer
både i Oppland, Hedmark og
Trøndelag.
Siste gang vi var sammen i
Feragen på planleggingsmøte var
mye lagt til rette for et vellykket
prosjekt, selv om ikke alt var på
plass. Kanskje skjønte vi innerst
inne at dette lot seg vanskelig
realisere. Alderen hadde innhentet oss, men optimismen beholdt
vi. Vi lyser fred over Olava Grytbaks
minne.
Tore Gulbraar
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Annonser
Granlund
Opplæring AS
Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

Boveiledertjenesten
Løken
Klokkerudveien 3
1960 LØKEN
Tlf. 67 20 51 80

ANONYM
STØTTE

Apotek 1 Finnsnes
Storgata 47
9300 FINNSNES
Tlf. 77 85 09 90

Arendal
Dyreklinikk
Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

ProsjektCompaniet AS
Landfalløya 105
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 10

Sole Invest AS
Dronningengsg 3
0152 OSLO
Tlf. 22 40 40 00

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS
Gulbringa 1
1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi

Voldportg. 73
1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS
avd. Bømlo
5443 BØMLO
Tlf. 03 240

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

UniProtect AS

Hadelandsbakeriet AS

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Økonor

Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 77 98

2032 MAURA
Tlf. 63 99 34 65

Salten Kraftsamband AS

Eliasbakken 7, 8200 FAUSKE
Tlf. 75 40 22 00

9509 ALTA
Tlf. 78 48 28 00

Njærheim Rør AS

Balder Tekstil AS

Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477
www.njaerheim-ror.no

BT Fysioterapi
Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 78 48 60 22
Mobil 918 03 315

Balders g 9, 0263 OSLO
Tlf. 23 27 13 00

Økonor
Vesterålen

Markedsgata 5
8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 87 70

Sweco Norge AS

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER
Tlf. 954 00 300

Eikerbladet

adv Trondheim

Professor Brochs gate 2
7030 TRONDHEIM
Tlf. 73 83 35 00

Prima AS

(Reisa Regnskap AS)

Sibelco
Nordic AS

Kiwi 034 Maura

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Nedre Torgg. 18
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 20 23

Micronova AS
1503 MOSS
Tlf. 69 24 12 30

Bunnpris Lysaker
Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00
www.dnv.com

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

Bodø

Storg 3 B, 8006 BODØ
Tlf. 03 000

Hornmoen Bruk AS

Langholsv 486
2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39
E-mail:post@hornmoenbruk.com
www.hornmoenbruk.no

Tiltak for funksjonshemmede

6501 KRISTIANSUND N - Tlf. 71 57 40 00

H. Clausen AS

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.

Gaupev. 21
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30
www.h-clausen.no
Indre Årsnes, 4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025
E-post: byggmester@modalen.as
www.modalen.as

Skien Taxi

3702 SKIEN
Tlf. 05 210
Mobil 909 12 200

Lysaker Brygge 45
1366 LYSAKER
Tlf. 67 10 63 10

B. Jenssen
Transport AS
2081 EIDSVOLL
Tlf. 907 35 335

Bertel O. Steen
Østfold AS
Dikev. 1
1611 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 39 00

Kiropraktisk
Klinikk

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Nærmere info.:
Seksjonsleder Kirsti Koppen.
kirsti.koppen@hih.no el. opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no
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Annonser

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
AKERSHUS
Aurskog - Høland kommune
Tiltak for Funksjonshemmede

Tlf. 63 85 25 00
E-mail: postmottak@aurskog-holand.kommune.no
www.aurskog-holand.kommune.no

Ullensaker kommune

Øyer kommune

Pleie- og Omsorgstjenesten

Tlf. 61 26 81 00
E-mail: postmottak@oyer.kommune.no
www.oyer.kommune.no

Tlf. 66 10 80 00
E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

ROGALAND

FINNMARK
Sør-Varanger kommune

Levekår

Tlf. 78 97 74 00
E-mail: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.kommune.no

HEDMARK
Løten kommune

Virksomhetsområde BRA

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

HORDALAND
Austrheim kommune

Tlf. 56 16 20 00
E-mail: post@austrheim.kommune.no
www.austrheim.kommune.no

Bjerkreim kommune
Tlf. 51 20 11 00
E-mail: postmottak@bjerkreim.kommune.no
www.bjerkreim.kommune.no

Tysvær kommune

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

TELEMARK
Vinje kommune
Vinje Helse

Tlf. 35 06 23 00
E-mail: postmottak@vinje.kommune.no
www.vinje.kommune.no

Fedje kommune

TROMS
Balsfjord kommune

Voss kommune

Skjervøy kommune

Tlf. 56 16 51 00 - Fax. 56 16 51 19
E-mail: postmottak@fedje.kommune.no
www.fedje.kommune.no
Tlf. 56 51 94 00
E-mail: postmottak@voss.kommune.no
www.voss.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Kristiansund kommune
Dale Dagsenter

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

Molde kommune

Tiltak Funksjonshemmede

Tlf. 71 11 10 00
E-mail: postmottak@molde.kommune.no
www.molde.kommune.no
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OPPLAND

Tlf. 77 72 20 00
E-mail: postmottak@balsfjord.kommune.no
www.balsfjord.kommune.no

Tlf. 77 77 55 00
E-mail: post@skjervoy.kommune.no
www.skjervoy.kommune.no

Skånland kommune

Tlf. 77 08 95 00
E-mail: post@skanland.kommune.no
www.skanland.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune

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

adresser og telefonnummer
Verv

Navn

Adresse

Telefon

E-post:

Leder

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Nestleder

Erna Drønnesund

Midøy, 6475 Midsund

71 27 97 30 / 411 62 851

ernad@online.no

Sekretær

Ivar Tolstad

Villaveien 3B, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Kasserer

Helga Jørgensen

9302 Rossfjordstraumen

908 71 580

Styremedlem

Turid Jahren

Hellevn. 13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turidjah@online.no

Styremedlem

Otto Drage

6146 Åheim

481 05 029 / 70 02 41 69

eina-dra@online.no

2. vararepr.:

Thor Henriksen

Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003

thorkhenriksen@hotmail.com

3. vararepr.

Frøydis Lange

Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo

22 58 01 85 / 922 08 880

Oslo og Akershus

Geir Hanssen

Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin

951 02 725

geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland

Turid Jahren

Hellevn.13, 2319 Hamar

62 52 26 25 / 909 43 894

turidjah@online.no

Telemark

Gudrun Bergsland

Gulltunvn. 26, 3676 Notodden

35 02 02 30

Rogaland

Beathe Hebnes

Hundvågvn.41, 4085 Stavanger

51 54 81 93 / 97414176

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

55 22 97 98 / 995 39 430

jostein@avdeling5.no

Sogn og Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen, 6740 Selje

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Møre og Romsdal

Otto Drage

6146 Åheim

481 05 029 / 70 02 41 69

eina-dra@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

Asbjørn Sandvik

Postboks 86, 7221 Melhus

72 87 20 86 / 481 25 917

karsoll3@online.no

Ivar Tolstad

Villaveien 3B, 3674 Notodden

35 02 03 84

(se ovenfor)

Redaktør

Jann-Oskar Granheim

Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

jann-osk@online.no

LUPEs kontor

LUPE

Hans Nilsen Haugesg.

22 22 14 82

Landsstyret

Fylkesledere

beathe.signy.hebnes@lyse.net

Fylkeskontakter
Vestfold
Annet
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