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Sekretæren og tidligere leder takker av.

Ja, endelig kan jeg kanskje bli skikkelig pensjonist! Etter 
5 år i starten og oppbygginga av LUPE og 18 år som 
sekretær, takker jeg av som det så fint heter. Har regna 
ut at ca. 20000 timer har gått med til arbeid for LUPE i 
løpet av de 23 årene. I tillegg kommer alle styremøter, 
andre møter, kurs m.v.

”Jobben” har vært inspirerende og har innebåret en glad 
innsats for å få LUPE opp å gå og bli en organisasjon 
som kan hjelpe medlemmene og påvirke de høyere og 
lokale myndigheter. Arbeidet alle tillitsvalgte og andre 
har gjort, tør jeg påstå har båret frukter. Vi har fått gehør 
i mange saker,- også da reformgjennomføringa var vik-
tigste område. Eksklusjon fra NFU hørte også med, men 
det stoppet oss ikke!

Samarbeidet, samholdet og det sosiale i landsstyret har 
vært givende og til stor glede. Vi har et landsstyre som 
drar lasset sammen. Takk til dere alle! Blir nok rart å takke 
av, men en gang må en jo det. Noe av børa har kona mi, 
Anne, måttet bære siden mye tid har gått til hjemmek-
ontor-arbeid, kurs og møter. En stor takk til deg, Anne, 
for din tålmodighet og mange alenedager.

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at LUPE skal bestå lenge. 
De utviklingshemmede og deres familier trenger oss. 
Jeg har en bønn til alle medlemmene: Jobb aktivt for å 
få inn flere medlemmer! Det er uhyre viktig. Dere kjen-
ner sikkert til noen som...

Takk for meg! 
    

Hilsen Ivar Tolstad

Lykke til 
videre!
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15. mars inviterte Trøndelag Fylkeslag av LUPE 
til sosial sammenkomst for psykisk utviklings-
hemmede. Akkurat dét har de gjort mange 
ganger tidligere, og denne gangen skjedde det 
på Røa samfunnshus på Innerøya.

Det var et glad gjeng som serverte Mozell som vel-
komstdrink til gjestene, vel 50 i tallet. Primus motor for 
arrangementet var Liv Karen S. Holøyen. Hun hadde fått 
bandet Pondus til å stå for musikken. Musiker fra Leks-
vika, Rissa, Mosvika og Stadsbygda og er en livat gjeng.

LUpe har inntatt 
nord-Trøndelag
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Etter at alle var ankommet, tok leder i LUPE Trøndelag 
ordet. Han ønsket alle velkommen og ga uttrykk for at 
han var glad for at så mange hadde sette seg anledning 
til å komme. Han var også veldig glad for at LUPE hadde 
fått komme innover for å holde festen. Håpet var at 
det skulle føre til at LUPE fikk mange nye medlemmer 
i Nord-Trøndelag. 

Etter velkomsten ba lederen til bords, der det ble servert 
saltkjøtt og rotstappe. Middagen ble tatt veldig godt i 
mot av festdeltakerne, som likte det de fikk servert.  
Pondus stod for taffelmusikk, og mellom hver servering 
var et gjeng som så sitt snitt til å by opp til dans. Det var 
moro å se disse danseglade menneskene på gulvet. 

Etter middagen var det dansemusikk som gjaldt for 
musikerne, og de var flinke til å lokke gjesten ut på  
gulvet. Festdeltakerne var lette å få ut på gulvet, og  
dansen gikk utover hele kvelden. Alle og en hver hop-
pet og danset og hygget seg stort. 

Etter en stund med dans, prat og kos ble det ser-
vert kaffe, masse gode kaker og litt ”snavell” – mens  
dansen fortsatte. Alle festdeltakerne hadde fått utdelt  
en nummerlapp da de ankom, og en stund etter  
kaffen ble dansen avbrutt da det skulle være lodd- 
trekning.

Lederen, Asbjørn Sandvik, hadde ordnet med frukt-
kurv som var sponset av Rema 1000 på Melhus. I tillegg 
hadde han kjøpt en del småtteri til trekningen, i tillegg 
til gevinstene som var ordnet av de som hadde ansvaret 
for festen.

Senere på kvelden sang to av gjestene, en jente og en 
gutt, låten E6 av DDE mens Pondus spilte til. De var 
kjempeflinke.

Så tok nestleder Magne Skjetne ordet og orienterte om 
hva LUPE står for, og hva vi jobber for. Han snakket også 
med mange av de som var med på festen, og vi håper 
nå at vi får mange nye medlemmer.

Kjøkkenpersonalet gjorde en kjempejobb denne 
kvelden. De ble da også kalt ut på gulvet og fikk tildelt 
hver sin LUPE-pin av lederen, i tillegg til at kontaktper-
son for arrangementet, Liv Karen fikk et LUPE-krus.

Festen varte helt til midnatt. De som stilte fra LUPE  
Trøndelag, leder med frue og nestleder som hadde med 
seg sin sønn, satt igjen med en veldig god følelse etter 
en vellykket og fin kveld.
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Etter konstituering av møtet ble årsmøtesaker behandlet:

2  GODKJENNING AV INNKALLING OG 
DAGSORDEN
Landssyrets forslag: Godkjennes.
Vedtak: Enst. godkjent.

3  ÅRSBERETNING FOR 2011 OG 2012
Landsstyrets forslag: Beretningene godkjennes.
Vedtak: Årsberetningene enst. godkjent.

4  REVIDERT REGNSKAP OG 
REVISORS RAPPORT FOR 2011 OG 2012
Kasserer gikk gjennom regnskapene.
Landsstyrets forslag: Regnskapene tas til orientering.
Vedtak: Landsstyrets forslag enst. vedtatt.

5  BUDSJETT FOR TO NESTE 
KALENDERÅR
Landsstyrets forslag: Budsjettene tas til orientering.
Vedtak: Styrets forslag tatt til orientering.

6  KONTINGENT FOR TO NESTE 
KALENDERÅR
Landsstyrets forslag: Kontingenten blir kr. 200,00 som 
inneværende år.
Vedtak: Landsstyrets forslag enst. vedtatt.

7  INNKOMNE FORSLAG
Ingen forslag innkommet fra fylkeslagene. Forslag fra 
landsstyret om endring av vedtektene. Leder orien-
terte om forslaget. Forslag fra Beathe Hebnes om å la 
det stå bare ”budsjett” medførte at landsstyret foreslo 
at  §5-punkt 3 blir stående som det er. Forslag fra Geir 
Hanssen om endring av rekkefølgen til e) kontingent, f ) 
innkomne forslag, g) budsjett. Beathe Hebnes foreslo å 
beholde toårsperioder for styret. 

Møteleder foreslo at forslaget blir oversendt landsstyret til 
nærmere vurdering. Leder foreslo en prøveavstemning. 
Vedtak: Styrets forslag om vedtektsendringer vedtatt 
med 14 stemmer. Geir Hanssens forslag vedtatt.

8  VALG
Valgkomiteen la fram sitt forslag på landsstyre. 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Følgende ble valgt:

Landsstyre:
Leder  Harald Hansen
Nestleder Erna Drønnesund
Kasserer  Helga Jørgensen
Sekretær Geir Hanssen
Styremedlem Turid Jahren
1. vara  Thor Henriksen
2. vara  Ann Jorid Strømholt
3. vara  Yngvar Bjarne Hurlen

Ole Kr. Berntsen, Petter Tomren og Ann-Jorid Strømholt 
med Turid Drønnesund som vara, fortsetter alle i valg-
komiteen. Likeså fortsetter KPMG som revisor.

Utdrag fra 

protokoll fra Landsmøtet
2013

ORGANISASJONSSAKER

3 4

1 2

1   Det nye styret i LUPE

2  Leder Harald Hansen takker Frøydis Lange av etter 
mange års innsats i styret.

3   Ivar Tolstad mottar takk og bevis på over tjue års innsats 
for LUPE.

4  Den sosiale biten har alltid vært en viktig del av like-
mannssamlingene. Her knyttes det kontakter, her stifter 
man nærmere bekjentskap med hvordan det arbeides 
rundt om i landet, og her henter man de uformelle inn-
spillene og innpulsene til videre engasjement og arbeid på 
lokalplanet.
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Det stilte i alt 31 likemann på den sentrale likemanns-
samlingen i år. Etter at åpning og registrering var unna-
gjort, gikk likemennene til oppgavene.

TEMA 1  
Enkeltvedtak – hva det skal inneholde, omfang i ved-
taket, lover og forskrifter. Gjelder især vedtak om  
tjenester blant annet i bolig .
Temaansvarlig: Frøydis Lange, sentralt likemannsutvalg. 
Innleder: Kari Kjønaas Kjos. 
Arbeidsform: Innledning, informasjon, spørsmål og 
innlegg fra likemennene, erfaringsutveksling, utford-
ringer i likemannsarbeidet.

Innlederen tok utgangspunkt i det at alle skal få de  
tjenestene de etter lov og forskrift har krav på, men 
disse rettighetene er det alt for mange som ikke får 
nyte godt av. Utviklingshemmede har i den seinere tid 
fått større grad av innpass mot det politiske miljøet.  
Kjønnaas nevnte at når pårørende – eventuelt  sammen 
med flere, vil bygge boliger, må de kunne få moms- 
refusjon som når kommunene bygger. Hun tok også 
opp at svært få har fått individuell plan, som er lovpålagt.  
Enkeltvedtak er ofte vanskelig å få, arbeidet går seint 
og innholdet ofte ikke  nødvendige tjenester. Forhold 
rundt enkeltvedtak drøftet. Deltakerne viste stort enga- 
sjement under debatten som fulgte og stilte med 
mange gode spørsmål.

TEMA 2  
Individuelt tilpassa fritid og aktiviteter. Fritid med og 
uten bistand, fysisk fostring og deltaking i kulturlivet. 
Likemannsarbeid i forhold til temaet. Orientering om 
”Aktiv fritid”-prosjektet.
Temaansvarlig: Harald Hansen, sentralt likemannsutvalg. 
Arbeidsform: Informasjon, drøfting, erfaringsutveksing.

Innlederne orienterte om prosjektene i Asker og Dram-
men kommuner. Støttekontakter sterkt involvert i 
arbeidet. Det kom mange innlegg og spørsmål fra del-
takerne.

TEMA 3  
Ny vergemålslov og nye forskrifter. Informasjon / kompe- 
tanseheving, konsekvenser og utfordringer for verger 
og likemenns oppgaver. 

Temaansvarlig: Ivar Tolstad, sentralt likemannsutvalg. 
Innleder: Trine Linge fra Statens Sivilrettsforvaltning. 
Arbeidsform: Innledning og gjennomgang av ny lov 
og forskrift. Drøfting når det gjelder det som er nytt/
endret, spørrerunde, erfaringsutveksling. Ny lov og 
forskrift innebærer stort behov for skolering av like- 
mennene.

Innleder ga en grundig innføring i den nye vergemåls-
ordningen. Deltagerne hadde mange spørsmål og inn-
legg samt erfaringer med ordningen slik den har vært 
til nå i praksis. Viktige spørsmål og deltema ble avklart. 
Økta var meget verdifull for likemennene.

TEMA 4  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Utford-
ringer for likemennene, erfaringsutveksling, kompe- 
tanseheving på området.
Temaansvarlig og innleder: Harald Hansen, sentralt 
likemannsutvalg. 
Arbeidsform: Informasjon / kompetanseheving, drøft-
ing i forbindelse med ny lov og forskrift.

Innlederen orienterte om den nye loven om helse- og 
omsorgstjenester. Hjelp til å skaffe seg bolig, samlokal-
isering, kompetanse hos bistandspersonalet, verdighet 
i tilbudet med mer. Å få utarbeidet individuell plan er 
ofte vanskelig, men en har krav på det. Taushetsplikten 
blir ofte overdrevet, vanskelig å få en god koordinerings-
enhet . Brukermedvirkning mente han var meget viktig 
og måtte arbeides for å bli reelt. Tilbudene skal etableres 
med repekt for brukeren.

TEMA 5  
Hvordan samarbeider likemennene med barnevernet  
– oppgaver og utfordringer.
Temaansvarlig og innleder: Harald Hansen, sentralt 
likemannsutvalg. 
Arbeidsform: Informasjon / kompetanseheving, konse- 
kvenser og utfordringer for verger og likemenn om 
lover, forskrifter, hvordan få til et godt samarbeid.  
Utfordringer for likemannsarbeidet. Erfaringsutveksling 
og spørrerunde.

Innleder orienterte om barnevernets skal ivareta både 
barn og foreldre, og når varsler kommer, skal de ta fatt 

referat fra 

Sentral Likemannssamling
24.-27. april 2013
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i saka så raskt som mulig og innen 3 måneder (enkelte 
unntak). Barnevernet skal sette inn tidsavgrensa tiltak. 
Han tok så for seg hvordan likemennene skal forholde seg 
og kan arbeide. Likemennene har plikt til å varsle når de 
ser uholdbare forhold. Likemennene kom med innlegg 
blant annet om likemenns rolle innenfor slike saker, og 
at det kan være veldig krevende å engasjere seg i saker 
som kan lede mot barnevernssak. Vi kan bistå i den grad 
vi føler at vi kan det og eventuelt kan opptre som vitner.

TEMA 6  
Ny ordning for søknad om og tildeling av driftsmidler og 
likemannsmidler, nye dokumentasjonskrav, nye krav til 
rapportering. Gjelder både landsplan og fylkes- og lokal-
plan. Likemannsarbeidsregnskap og regnskap ellers.
Temaansvarlig og innleder: Ivar Tolstad og Helga  
Jørgensen, sentralt likemannsutvalg.
Arbeidsform: Innledning med orientering om ny- 
ordning, drøfting av konsekvensene og arbeidet i 
fylkene, erfaringsutveksling gammel og ny ordning.

Innlederne informerte om forslaget fra Bufdir, som skal 
endelig utformes/vedtas av BLD. Det ble også informert 
om krav til regnskaper. 

TEMA 7  
Likemannsarbeidet i LUPE. Hva en likemann er, hans/
hennes oppgaver, hjelp til medlemmene – hva og hvor-
dan, regler, muligheter og begrensninger, erfarings-
utveksling.
Temaansvarlig og innleder: Thor Henriksen, sentralt 
likemannsutvalg.
Arbeidsform: Informasjon om hva likemann og like-
mannsarbeid er, erfaringsutveksling, tips og ideer.

Innlederen sa at mange organisasjoner har de samme 
utfordringene som oss – også i likemannsarbeidet. 
Likemennene skal gi råd og veiledning til medlem-
mer. Vi skal være hjelpere for andre personer. Arbeidet 
innebærer samhandling og viste til konkrete saker som 
ble løst. Magne av deltakerne la fram sine erfaringer fra 
likemannsarbeidet som kan være nyttige i andre like-
menns arbeid.

EVALUERING OG AVSLUTNING. 
Likemannssamlingen ble avsluttet med at deltakerne 
fylte ut evalueringsskjemaer som skal sammenfattes i 
sentralt likemannsutvalg og til dels danne grunnlag for 
planlegging av neste likemannssamling.

ORGANISASJONSSAKER
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Utviklingshemmede på anbud
To representanter for Familieforeningen ved Nordre 
Aasen, begge er LUPE-medlemmer, møtte noen politi- 
kere i Oslo bystyre og presenterte synspunkter på 
en rekke forhold. Politikerne lyttet og stilte spørsmål, 
men kunne ikke love noe. Vi kan likevel håpe at syns-
punktene blir tatt hensyn til i videre behandling av 
saker. 

Familieforeningen ved Nordre Aasen er en organisasjon 
for foreldre, besteforeldre, verger og andre pårørende 
til barn og voksne som får tilbud ved Nordre Aasen og 

Kapellveien. Stiftelsen Nordre Aasen er en ideell virk-
somhet etablert på 1950-tallet av foreldre til barn med 
utviklingshemninger. Omfatter Nordre Aasen bo og 
habiliteringssenter, Kapellveien habiliteringssenter og 
Kapellveien barnebolig og avlastning. Habiliterings-
sentrene selger tjenester til Oslo universitetssykehus, 
seksjon for barnenevrologi og habilitering, avdeling 
Ullevål. Bo- og avlastningssenterene selger tjenester til 
bydelene. Nedbemanning og skrinlegging av bygge-
planer i 2011 på grunn av kommunens anbudsut- 
settinger og Hovedstadsprosessen.

etter siste likemannssamling
fra Thor Henriksen

Tema nummer 7 under siste likemannssamling handlet  
om likemannsarbeidet i LUPE; hva en likemann er, 
hans/hennes oppgaver, hjelp til medlemmer – hva 
og hvordan, regler, muligheter og begrensinger og  
erfaringsutveksling. 

Temaansvarlig, innleder og diskusjonsleder var Thor 
Henriksen fra Sentralt Likemannsutvalg.

Styret hadde vedtatt at det skulle legges vesentlig vekt 
på erfaringsutveksling  med eksempler fra egne fylker/
kommuner. Innledningen var derfor konsentrert om de 
viktigset momentene fra brosjyren ”Å være i samme båt”, 
samt erfaringer fra Sentralt Likemannsutvalg. Alle like-
mennene fikk utdelt denne brosjyren.

Første oppgave i erfaringsutvekslingen var: ”Kan du 
nevne situasjoner eller saker du mener fikk en god og 
balansert løsning for medlemmet? Hvordan foregikk 
likemannsarbeidet, og hva kan vi lære av det?”

Mange av innleggene fra likemennene omhandlet 
saker som var omtrent i fylkene. Det gjaldt blant annet 
bolig og tjenester i disse., overgrep og rettssikkerhet, 
ferie fritid og finansiering av dette. Samt om dagsenter,  
tilbud og omfang. Det ble fremhevet at å gjøre seg 
godt kjent med både medlemmenes syn og med  

kommunenes representant, samt med grunnlaget for 
saker, er meget viktig. Videre var det viktig å kjenne 
hovedpunkter i aktuelle lover.

De fleste sakene hadde vært ”en til en”, og sakene hadde 
blitt justert eller løst i møte(r) med kommuneforvalt-
ningen.

Andre oppgave var: ”Hvilke saker har det vært mange av 
i ditt fylke, og hvordan kan/vil disse følges opp?” Foruten 
de saksområder som ble nevnt i første oppgave, frem-
kom blant annet følgende:

• Transport (TT)
• Helse og omsorg
• Likestilling, selvbestemmelse
• Hjelpemidler

Det var samstemmighet om at ingen sak er for liten 
eller ubetydelig for medlemmet, og at saker ikke måtte 
”glemmes” i kommuneforvaltningen. Likemennene og 
fylkesstyret burde følge opp saker med spørsmål, etter-
lysninger, møter, og eventuelt i media.

Det fremkom i diskusjonen at mange av sakene handlet 
om hjelp og støtte til nære familiemedlemmer, hvilket 
IKKE betegnes som likemannsarbeid.
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BO- OG AVLASTNINGSSENTERENE, HVEM 
RETTER TILBUDET SEG MOT?
Barn og unge voksne med store og sammensatte lidelser:
• Alvorlig psykisk utviklingshemming.
• Alvorlige somatiske lidelser.
• Store kommunikasjonsvansker.
• For eksempel autisme.
• Store pleiebehov, eks. hjelp til å puste eller hjelp til å spise.
• Store atferdsproblemer, for eksempel selvskading eller 
atferd som kan innebære fare for andre.
• Vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 9, bruk av tvang og makt.

FELLESNEVNERE FOR BARNA VÅRE
• Omfattende og kompliserte lidelser.
• Store hjelpebehov og 1:1 bemanning eller mer.
• De har svært individuelle behov.
• De trenger medisinsk kompetanse.
• De trenger kompetanse knyttet til kommunikasjon.
• De er særlig sårbare for endringer og er avhengig av 
stabilitet og forutsigbarhet.

VIL IKKE HA BARNA VÅRE ANBUDSUTSATT
Gjennom andre foreldre og gjennom pressen hører vi 
rystende historier om hvor galt det kan gå når barn som 
våre anbudsutsettes:
• Barn som er alene med en ansatt på 24 timer vakt.
• Barn som ikke får medisiner eller basisomsorg som 
tannpuss fordi personalet ikke klarer å håndtere dem.
• Barn som kommer hjem med blåmerker som ingen 
kan forklare.
• Barn som flyttes langt utenfor byen med uforsvarlig 
lang vei til skole og hjem.
• Tilbud som ikke fungerer og som derfor føre til nye 
anbudsrunder med påfølgende flytting.

ARGUMENTER MOT ANBUDSUTSETTING
• Økonomiske hensyn kan ikke veie tyngst i valg av til-
bud. Vi er kjent med at forholdet mellom pris og kvalitet 
i anbudsdokumenter kan vektes 60:40 eller 70:30. Dette 
ryster oss! Kvalitativt dårlig tilbud vil kunne medføre at 
barna våre rett og slett blir sykere eller mer utagerende. 
Det er derfor dårlig økonomi å ikke ta tilstrekkelig hen-
syn til kvalitet. For tvangsplassering av barnevernsbarn 
er det slått fast at det økonomiske aspekter er under-
ordnet. Det samme må gjelde for våre barn.
• Anbudsutsetting er uforenlig med langsiktig plan-
legging. Anbudsutsetting slår dermed beina under en 
av hovedintensjonen med individuelle planer. Vi vil ha 
forutsigbarhet og sikkerhet for våre barns framtid.
• Anbudsprosessen umuliggjør reell brukermedvirkning i 
valg av tilbud. Tilbyder skjermes mot innsyn p.g.a. konkur-

ransehensyn. Foreldre får ikke innsyn i essensiell info. 
Foreldre får ikke mulighet til å påvirke valg av tilbyder.
• Anbudsprosessen forutsetter at tilbyder får sensitiv 
info om barna våre. Miljøet er lite og barna kjennes igjen 
selv om opplysningen er anonymisert. Vi vil ikke ha  
sensitive opplysninger om barna våre på DOFFIN.

Å BESKRIVE KVALITET
En forutsetning for en anbudsprosess er at behov og 
kvalitet faktisk lar seg beskrive. For våre barn er «kvalitet» 
skjøre prosesser hvor solid og bred faglig kompetanse 
og erfaring går hånd i hånd med empati, varhet og mel-
lommenneskelighet. Kvalitet er prosesser hvor det er 
rom for glede, latter, sorg og smerte. Å beskrive kvalitet 
i et anbudsdokument opplever vi omtrent like lett som 
å fange regnbuen.

PLASSERING I LEDIG PLASS VED 
OFFENTLIGE INSTITUSJONER I BYDELEN?
Slik vi kjenner virkeligheten vil slike tilbud ofte mangle 
den spisskompetanse og tilrettelegging som er nød-
vendig for å ivareta så svakt fungerende mennesker som 
de vi representerer. Våre barn representere de svakeste 
blant de svake og kan ikke tvangsplassers på steder som 
ikke har nødvendig kompetanse.

LØSNINGSFORSLAG I 10 PUNKTER
Dagens praksis for beslutninger om omsorgstilbud for 
mennesker med multifunksjonshemminger skaper 
store belastninger for familiene det gjelder. 

1  “Valgfrihet” og “brukermedvirkning” for brukere av 
helsetjenester fremheves i lover, policydokumenter og 
utsagn fra politikere og politiske partier. Vårt forslag 
til løsning innebærer at foreldre til mennesker med 
utviklingshemninger og omfattende helse- og om-
sorgsbehov gis reell valgfrihet og brukermedvirkning.

2  Foreldre har best kompetanse til å vurdere hvilke av 
aktuelle alternativer som er best egnet for hvert av våre 
barn, og får vi velge vil vi spare kommunen for unødige 
utgifter.
• Bydelsansatte forteller oss at anbudskonkurranser ofte 
ender med det de også mener er dårlige løsninger.
• Anbudskonkurransene er tidkrevende og kostbare for 
kommunen. Vi foreldre gjør gjerne den jobben – gratis.
• Tvungne valg som er lite hensiktsmessige skaper 
gjerne problemer som gir økte kostnader.

3  Fra et brukerperspektiv opplever vi anbudsut-
settelser av enkeltmennesker som uetisk fordi de er  
uakseptable, ydmykende og uverdige.
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• De er uakseptable fordi de fratar familiene retten til 
valgfrihet og brukermedvirkning; fordi de ødelegger 
muligheten for stabilitet for barna våre; og fordi de 
forhindrer opprettholdelse av solide fagmiljøer.
• De er ydmykende og uverdige ved å fungere som et 
nytt legdsystem, der våre barns sammensatte hjelpe-
behov blir brettet ut, og barna skal sendes fra den ene 
til den andre etter hvem som er villig til å gi dem kost og 
losji for en billigst mulig penge.
• Vi er kjent med at både ideelle og private omsorgs-
aktører i Oslo avstår fra å delta i anbudsutsettelser av 
mennesker fordi de synes det er uverdig.
• Vi ber Bystyret om ut fra et etisk standpunkt å stoppe 
anbudsutsettelser av enkeltmennesker. 

4  Anbudsutsettelse av “våre barn” må ikke fortolkes 
som påkrevd av lovverket og pålegg fra EU/EØS.
• For mennesker med store multifunksjonshemminger 
og autisme bør helselovgivningen gå foran lov om 
offentlige anskaffelser. Dermed kan anbudsutsetting av 
brukerne vi representerer unngås.
• Unntak skal kunne gis for ideelle aktører.
• Noen foreldre har engasjert jurister og fått aksept for 
det. Bystyret bør sørge for at alle familier i alle bydeler 
slipper belastningene med tvungne anbudsutsettelser. 
• Skulle det være behov for større juridisk klarhet, ber vi 
om at dere sørger for at forslag om dette fremmes til 
lovgivende myndigheter.

5  Kommunen bør kvalitetssikre og godkjenne bo- og 
avlastningssteder, mens vi foreldre er best i stand til å 
velge det mest hensiktsmessige alternativet i hvert 
enkelt tilfelle.
• Vi kjenner våre barns spesielle funksjonshemninger og 
hjelpebehov, og vi er best i stand til å vurdere aktuelle 
alternativer.
• Dette innebærer at kommunen dermed kan gå i direk-
teforhandlinger med den tjenesteleverandøren som 
foreldrene velger.
• Det er kommunens ansvar å sikre at det finnes gode og 
langsiktige tilbud for alle brukergrupper.

6  Tvungne plasseringer av barna våre der det måtte 
være ledig plass ved offentlige institusjoner i bydelene 
er ikke et godt alternativ for denne brukergruppen.
• I noen tilfeller kan dette være egnede tilbud, men 
ofte er det institusjoner som ikke innehar de fagmiljøer, 
spesialiseringer, bygningsmessige innretninger, øvrige 
brukere og andre forhold som er viktig for hvert av 
barna i vår sensitive brukergruppe.
• Foreldrene må i stedet gis mulighet til å velge det best 
egnede alternativet for sine barn.

7  Vårt løsningsforslag der foreldre gis reell valgfrihet 
og brukermedvirkning vil innebære at ideelle orga-
nisasjoner med høy profesjonalitet kan fortsette å 
eksistere.
• Vi har de siste årene observert at ideelle organisasjoner, 
så som Stiftelsen Nordre Aasen, glemmes når rammer 
for helse- og omsorgstilbud skal fastsettes i dragkamper  
mellom tilhengere av kommersielle og offentlige  
tjenesteleverandører.
• Vi har erfart Nordre Aasen som en profesjonell og idea- 
listisk organisasjon med et godt og stabilt fagmiljø, 
gode arbeidsforhold og god ledelse.
• Vi ønsker at slike organisasjoner skal kunne fortsette 
å skape en trygg tilværelse for barn og voksne med 
store utviklingshemninger. Videreføring av slike tilbud 
vil være viktig for familier som våre, samtidig som det 
er kostnadseffektivt for kommunen til tross for at de 
ikke klarer å konkurrere med kommersielle aktører ved 
dagens anbudsutsettelser av mennesker i Oslo.

8  Konkurranseutsetting av rammeavtaler vil være 
bedre enn konkurranseutsettelse av enkeltmennesker. 
Likevel er dette en dårligere løsning enn den vi har skis-
sert i punktene over, fordi dette vil innebære ulemper 
ved konkurranseutsetting, og som foreldre vil vi fortsatt 
ikke få nødvendig valgfrihet og brukermedvirkning.

9  Løsningsforslaget som vi skisserer er en vinn-vinn-
løsning.
• Forslaget vil være best for mennesker med alvorlige 
multifunksjonshemninger, oss foreldre og familie- 
medlemmer, og det vil være den mest kostnadseffek-
tive løsningen for kommunen både på kort og lang sikt.
• Og motsatt: En videreføre av dagens praksis med 
anbudskonkurranser og tvangsplasseringer tror vi deri-
mot kan bli både vanskelig, møtes av organisert og 
effektiv motstand, og det vil skape en stor belastning 
for politikerne og kommunen.

10 Familier med barn med store utviklingshemninger 
i Oslo opplever i dag en stor ekstrabelastning ved at 
bydelene mot familienes vilje tvinger gjennom anbud-
sutsettinger eller plasseringer av barna i bydelenes 
egne institusjoner.

Vi vil være meget takknemlige dersom Bystyret velger 
å umiddelbart sette en sluttstrek for dagens praksis. Vår 
løsningsskisse er også relevant for organiseringen av 
dagsentertilbud.

Mette H. Grieg og Hanne Svarstad,
Familieforeningen ved Nordre Aasen
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”Munchavtalen” 
og funksjonshemmede 
– fra anbud til brukervalg

Som de aller fleste har fått med seg, så har det de siste 
årene pågått en politisk kamp i bystyret i Oslo om  
plasseringen av et museum over Edvard Munch sin 
kunst. Munchs arbeid har internasjonal betydning, og 
ivaretakingen av kunsten hans strekker seg langt ut over 
det å kun vise bildene hans. 

Ett alternativ for plasseringen av et museet, kjent under 
navnet Lambda i Bjørvika, har vekket stort engasjement. 
Engasjementet har strukket seg langt ut over Oslo bys 
grenser,  og har fått stor oppmerksomhet, nasjonalt og 
internasjonalt.

De fire partiene, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og 
Sosialistisk Venstreparti, er omsider blitt enige om at 
bystyret i Oslo nå vedtar det lenge omtalte alterna-
tivet i Bjørvika og forkaster alternativene på Tøyen og 
Tullinløkka. I avtalen forplikter de fire partiene seg til ”å 
stemme for og sikre gjennomføringen av alle elementer 
som inngår i avtalen”.

I kjølvannet av dette følger at de samtidig forplikter seg 
i en rekke forhold som gjelder utviklingen av Tøyen-
området. Blant disse punktene er det ett vesentlig 
punkt som må få positive konsekvenser for de psykisk 
utviklings-hemmede. Slik vi ser det, kan ikke dette 
gjelde bare for de som har tilknytning til Tøyen, men for 
alle det gjelder i Oslo kommune. Vi kan vanskelig se at 
dette ikke også må få positive konsekvenser for tenk-
ingen omkring de psykisk utviklingshemmede og deres 
bosituasjon over hele landet.

Avtalepunktet i det som nå blir kalt for Munchavtalen 
mellom de fire partiene, lyder som følger: ”det igang-
settes umiddelbart arbeid for å innføre fritt brukervalg 
på dagsenter-, bo. og omsorgstilbud for utviklings-
hemmede og andre hjelpetrengende som etter ved-
tak skal ha dette tilbudet. dette gjelder ved å prekvali-
fisere og inngå rammeavtaler med leverandører som  
brukerne og deres pårørende kan velge mellom. 

Det tas sikte på gjennomføring fra høsten 2014”.

Videre heter det: ”Det igangsettes et fornyings- og 
omstillingsprosjekt, også på tvers av kommunens  
virksomheter, hvor kommunens virksomheter gjen-
nomgår sin virksomhet for å identifisere muligheter for 
avbyråkratisering, enklere rapporteringsrutiner, forenk-
ling, brukerretting og ytterligere delegasjon. Med-
arbeiderne og de ansattes organisasjoner trekkes med 
i dette arbeidet”.

I en felles pressemelding fra flere interesseorganisajoner 
for utviklingshemmede blir disse punktene tatt opp. de 
gir uttrykk for stor tilfredshet med at disse punktene blir  
tatt opp. Samtidig uttrykker de håp om at Oslos uver-
dige praksis med anbud på enkeltpersoner skal avvikles. 
“Mange av våre medlemmer”, skriver de, “har dessuten til 
nå måttet kjempe unødvendige kamper mot tvungne 
flyttinger og plassering i kommunale dagsentrer og 
boliger som er dårlig egnet for den enkelte. Det er der-
for gledelig at vi nå skal få brukervalg der brukerne og 
deres pårørende får velge mellom kvalitetssikrede til-
bud”. 

I følge pressemeldingen, som er underskrevet av  
representanter for Norges Handikapforbund Oslo,  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo, Oslo  
Fylkeslag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, 
Oslo og Akershus fylkeslag av LUPE, Handikappede Barns 
Foreldreforening Oslo, samt Familieforeningen ved  
Nordre Asen, innser organisasjonene at det fortsatt 
gjenstår mange utfordringer for å skape en god hverdag 
for våre medlemmer. 

“Men Munch-avtalen danner et viktig grunnlag for bed-
ringer”, skriver de videre. “Vi ser fram til samarbeid både 
med partiene bak Munch-avtalen og de andre politiske 
partiene for å bedre vilkårene på alle områder som 
angår de svakeste blant de funksjonshemmede i Oslo”. 

For LUPE vil det imidlertid gjelde at den omfattende 
satsingen i Oslo skal bli møtt med en tilsvarende satsing 
i alle kommuner over hele landet.

Jann-Oskar Granheim
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Asker kommune
Tlf. 66 90 94 31
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

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

www.ullensaker.kommune.no

FINNMARK

Vadsø kommune
Tlf. 78 94 23 00
E-mail: postmottak@vadso.kommune.no

www.vadso.kommune.no

Vardø kommune
Tlf. 78 94 33 00
E-mail: postmottak@vardo.kommune.no

www.vardo.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Aure kommune
Tlf. 71 64 74 00

post@aure.kommune.no
www.aure.kommune.no

Kristiansund kommune
Tiltak for utviklingshemmede
Tlf. 71 57 40 00

postmottak@kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00

postmottak@molde.kommune.no
www.molde.kommune.no

Vestnes kommune
Tlf. 71 18 40 00

postmottak@vestnes.kommune.no
www.vestnes.kommune.no

NORDLAND

Brønnøy kommune
Tlf. 75 01 20 00
E-mail: postmottak@bronnoy.kommune.no

www.bronnoy.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Stjørdal kommune
Etat Omsorg
Tlf. 74 83 35 00
E-mail: postmottak@stjordal.kommune.no

www.stjordal.kommune.no

OPPLAND

Gjøvik kommune
Kultur, seksjon tilrettelagte kulturtilbud
Tlf. 61 18 95 00

ola-narten.svendsen@gjovik.kommune.no
www.gjovik.kommune.no

Gran kommune
Tlf. 61 33 84 00

postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

Søndre-Land kommune
Tlf. 61 12 64 00

epost@sondre-land.kommune.no
www.sondre-land.kommune.no

ROGALAND

Strand kommune
Tlf. 51 74 30 00
E-mail: postmottak@strand.kommune.no

www.strand.kommune.no

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

www.tysver.kommune.no

SOGN OG FJORDANE
Aurland kommune
Tlf. 57 63 29 00
E-mail: post@aurland.kommune.no

www.aurland.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Bjugn kommune
Psykisk Helsearbeid
Tlf. 72 51 95 00
E-mail: postmottak@bjugn.kommune.no

www.bjugn.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00

postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

ANNONSER
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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 Kirsti Koppen.
kirsti.koppen@hih.no  el. opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no

3007 DRAMMEN
Tlf. 32 23 46 00

0213 OSLO   -   Tlf. 21 03 05 00

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

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

Ryghg.
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 44 40

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Knudsen
Regnskap

 Kristian Brenners vei 175
3029 DRAMMEN
Tlf. 905 42 652

Sjusjøvegen 1256
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Valdres
folkehøgskule AS

Kongsv 75
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 35 95 00

Telemarksavisa AS
 Telemarksgata 11

3724 SKIEN
Tlf. 35 58 55 00

Furenesveien 394
4308 SANDNES
Tlf. 922 00 477

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Asplan Viak AS
Kranveien 62 A

4950 RISØR
Tlf. 417 99 417

Klingremov. 126
4877 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 06 76

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Moss Taxi AS
Storgata 23
1531 MOSS
Tlf. 06 950

Coop Mega
Fjellhamar
Haneborgv 91

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Økonor
(Reisa Regnskap AS)

 Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 77 98

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Ravnsborg Gartneri
og Hagesenter
 Jahrenbakken 3
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Nord Marin A/S
 Bedriftsv. 100

3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Tyrifjord Bil
Helgelandsmoen

Næringspark
Bygg 33

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Elektro
Skagerak AS
 Grønningveien 37 A

4950 RISØR
Tlf. 37 14 39 14

Combimat AS
Fiskåbygd

6143 FISKÅ
Tlf. 70 02 13 52

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 22 88 25 00

Inko Industri- og
Kompetansesenter AS

 Storg. 19
9450 HARSTAD
Tlf. 77 04 33 00
www.inkoas.no

Psykiatrisk Divisjon
 Tlf. 0 51 51

Kiwi Bjørnstad
Storg. 53

3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Pundslett Laks AS
 Pundslett

8324 DIGERMULEN
Tlf. 76 06 74 74

Jørn’s
Bil og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

avd. Kongsberg

ANNONSER
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VERV NAVN ADRESSE TELEFON E-POST:

Landsstyret

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  Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

Kasserer  Helga Jørgensen 9302 rossfjordstraumen 908 71 580 

Styremedlem  Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.:  Thor Henriksen Karl Andersensv. 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

2. vararepr.:  Ann Jorid Strømholt nordli 2, 9300  Finnsnes

3.vararepr. Yngvar Bjarne Hurlen Fallanvn. 30a.    0495  Oslo

Fylkesledere

Oslo og Akershus Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland Turid Jahren Hellevn.13, 2319 Hamar  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 beathe.signy.hebnes@lyse.net

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

Vestfold Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

Annet

redaktør Jann-Oskar Granheim Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

LUpes kontor LUpe Hans nilsen Haugesg.  22 22 14 82 

  44B, 0481 Oslo 
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