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Kjære medlemmer og andre interesserte lesere. For noen uker siden ble jeg in-
tervjuet av Nettavisen.no i forbindelse med noen utsagn jeg hadde kommet med 
i en uttalelse vedr. en annen sak de hadde. Jeg ble bl.a spurt om jeg virkelig mente 
at samfunnet var blitt kaldere og mer egoistisk, noe som jeg absolutt kunne bek-
refte gjennom en del utsagn jeg hadde hentet fra forskjellige erfaringer fra per-
soner jeg hadde møtt, og utsagn fra forskjellige debattforum. Mange opplever å få 
slengt i seg utsagn som: «hvorfor tok du ikke abort når du viste at barnet ditt ville 
komme til å kreve så mye av deg og samfunnet?» eller «…velger å få et funksjons-/
utviklingshemmet barn». Dette er svært sårende utsagn som gjør oss foreldre til 
«syndebukk» fordi det er ingen som verken velger å få et funksjonshemmet eller 
utviklingshemmet barn, men dessverre så skjer det at man er uheldig og barnet 
enten får en skade under fødselen eller er født med skader som gjør at barnet blir 
funksjons- eller utviklingshemmet.

Nå er dette ingen debatt om abort eller ikke, men en debatt om at samfunnet 
begynner å bli svært egoistisk og mye kaldere, slik at det ikke er rom for personer 
som har litt ekstra utfordringer i livet, og hvorfor er det blitt slik? Etter reformen 
opplevde man at samfunnet fikk et annet syn på de utviklingshemmede og det ble 
mer akseptert at man hadde noen utfordringer som gjorde at man trengte litt hjelp 
og bistand for å klare seg i hverdagen. 

I dag så er de utviklingshemmede blitt en belastning for samfunnet igjen, og 
til daglig så opplever man at våre er blitt en kommunal salderingspost p.g.a at 
kommunen mener de koster for mye. Dette kan være med på å skape holdninger 
i lokalsamfunnet som igjen kan føre til at man får høre slike utsagn som jeg har 
beskrevet overfor. 

Vi i LUPE har et omfattende arbeid foran oss, i samarbeid med andre 
organisasjoner, for å få endret disse holdningene i samfunnet og jeg tror nok at vi 
aldri vil bli ferdige med den jobben da det er svært vanskelig å få endret holdninger 
i vårt samfunn, men vi får håpe at man innser at det skal være rom for alle uansett 
hvilke utfordringer man måtte ha.

Nå går det heldigvis mot Jul og det er håp om at julefreden skal komme til oss 
alle etter en svært travel og aktiv høst med mange møter og andre aktiviteter. Det 
har vore en SOR-konferanse om stortingsmelding 45. Frihet og likeverd. Det kom 
frem på konferansen at meldingen, som vi tidligere har beskrevet som dårlig, ikke er 
god nok og må returneres til BLD for å gjøres bedre. Flere av de som holdt innlegg 
på konferansen var enige at dette var veien å gå skulle man få en melding som 
kunne gi et godt bilde av hvordan levekårene for utviklingshemmede er. Dessverre 
så viser det seg at denne meldingen likevel skal behandles i stortinget, slik den 
er, og det er svært beklagelig at både statsråden og politikerne skal måtte få en 
melding til behandling som på ingen måte viser realiteten i dag. LUPE har bedt om 
møte med Statsråden, men har ikke fått noe svar på dette enda, da vi ønsker å få 
legge frem vårt syn på meldingen til henne.

Som sagt så nærmer julen seg og vi går et nytt år i møte med nye muligheter 
til å gjøre ting bedre. Vi får håpe at det nye året vil gi oss en ny mulighet til å få 
gjort mye godt for våre medlemmer og at vi kan få endret en del av de negative 
holdningene i samfunnet slik at det kan bli litt lettere å være utviklingshemmet.

Jeg vil derfor benytte muligheten til å takke alle våre tillitsvalgte for det arbeidet 
de har gjort dette året, vil og takke alle støttespillere og annonsekjøpere for all støtte 
vi har fått og håper at mange vil fortsette med å støtte vårt viktige arbeid fremover.

En riktig god jul og et godt nytt år til alle sammen!

Med hilsen fra Harald Hansen, Forbundsleder.

et kaldere samfunn?
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Kampen for riktig 
undervisning

– for Yngvild og andre barn som trenger spesialundervisning

Av «Mamma Yngvild», elin Kristiansen                 epost: yngvildstrom@gmail.com 

I forrige artikkel skrev jeg om mitt barn og hva jeg ville 
ha gjort om jeg hadde visst det jeg vet i dag. Min datter 
Yngvild stod stille i utviklingen i mange år, og hun gikk også 
dels tilbake i utvikling. Den negative trenden ble snudd, og 
utviklingen er nå svært positiv. Yngvild er nå glad, fysisk 
aktiv, nysgjerrig og interessert. Hun kommuniserer normalt.
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Bakgrunnen for mitt engasjement i opplæringen er at jeg 
har slitt for å få en tilpasset opplæring til min datter Yngvild. 
Først da vi etter flere år fikk satt fokus på å systemrette 
opplæringen etter mønster av normalutvikling, og deretter 
tilrettelegging av læringsmiljø etter hva kartleggingen 
avdekket, har opplæringen hennes fått retning og mål som 
er mulig å evaluere. Det er også blitt en kontinuitet, noe som 
gir resultater ved at hun utvikler seg gjennom læring. Selv 
om jeg nå vet hvordan man skal gripe denne oppgaven, 
og det jeg ønsker er mer i tråd med opplæringsloven enn 
dagens praksis, er det likevel veldig vanskelig å få bra nok 
undervisning. Man har ikke krav på optimal undervisning, 
bare «forsvarlig utbytte» (Opplæringslova 5§1).

Jeg mener at mye av undervisningen ikke er forsvarlig, 
til dels er den skadelig. Jeg vil oppfordre deg til å være på 
vakt, slik at ditt barn får en forsvarlig undervisning.

Det er vanskelig å påvirke undervisningen, og det 
er en stor og udefinerbar motstand mot innblanding i 
undervisningen, og liten vilje til å se kritisk på dagens praksis

Jeg er klar over at jeg generaliserer en del, men jeg tror ikke 
det er mange kommuner og skoler som er helt fri for disse 
problemene som jeg har beskrevet i artiklene mine.

Jeg vil her gi deg hjelp på veien for å se, og fortelle hvor 
du må sette inn innsatsen når du kjemper i skoleverket.

Hva er riktig undervisning?
Opplæringsloven sier at alle barn skal ha tilpasset 
opplæring, og barn som ikke kan nyttiggjøre seg ordinær 
opplæring har krav på spesialundervisning. Barn som 
får spesialundervisning skal ha et enkeltvedtak om 
spesialundervisning og en egen individuell opplæringsplan, 
en IOP. Denne planen skal sikre en tilrettelagt opplæring for 
ditt barn. Se www.fug.no og spesielt  brosjyren  «Veileder 
for spesialundervisning».

For å kunne tilrettelegge undervisningen må man 
kartlegge eleven grundig.  Skolens oppgave for barn med 
en individuell opplæringsplan (IOP) er altså å kartlegge og 
å tilpasse undervisningen til det de avdekker om barnets 
utviklingsnivå. Det kartlegges etter min erfaring ikke 
mye i den norske skolen, og langt mindre tilpasser man 
undervisningen til det man avdekker under kartleggingen. 
Når man ikke klarer å dokumentere utbytte av opplæringen, 
vil man nå etter hvert skjære ned på ressursene. Selv om 
manglende utbytte skyldes manglende tilrettelegging er 
det ungene som får «skylda», og får enda mindre.

Skolen bruker derfor etter min mening store ressurser 
på en feil måte. Hvis man vil drive opplæring, må man sørge 
for at den virker. Mange foreldre er bare opptatt av hvor 
mange pedagog-timer barnet får, men mindre opptatt 
av hvordan skolen driver undervisningen.  Skolesystemet 
som sådan er også mer opptatt av organiseringen av 
undervisningen enn av innholdet i undervisningen og 
utbytte av læringen.

Kvaliteten i all spesialundervisning skal vurderes 
kontinuerlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. For at 

du skal kunne vurdere undervisningen, og for å evaluere 
om det er framgang eller ikke, må barnet kartlegges.  
Kartleggingen må være objektiv, det vil si at det du ser 
avgjør nivået. Mye kartlegging er basert på tolkning og 
synsing, og da kan det bære forferdelig galt av sted. Yngvild 
har også vært kartlagt helt feil, av eksperter. Da var hun 
veldig ung. Antagelig bør foreldre og andre foresatte være 
med på kartleggingen.

Aktiv Læring
Dr. Lilli Nielsen fra Danmark er en pedagog som har 
arbeidet mye med denne elevgruppen. Hun har direkte 
erfaring med barna gjennom 40 år og har utviklet et 
opplæringssystem «Aktiv Læring». Den russiske forskeren 
Vygotskij sier at «læring går forut for utvikling». Det er 
dette filosofien Aktiv Læring baserer seg på og som har 
gitt resultater for mange barn over hele verden, og også 
for min Yngvild.

Opplæringen for Yngvild er systematisert etter normalt 
fungerende barns utviklingsfaser og hun lærer gjennom 
sin egen aktivitet. Yngvild får tilbud om en slik systematisk 
opplæring basert på kartlegging og tilrettelegging for 
egenaktivitet. Dette har gitt svært gode resultater. Yngvild 
er aktiv og nysgjerrig og hun kommuniserer normalt, om 
enn på et lavt utviklingsnivå. Men slik er det, med hennes 
hjerneskade. Det er ingen grunn til å hemme henne og 
andre barn med feil pedagogikk.
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Fra for rundt åtte år siden ble undervisningen gradvis lagt 
om fra den tradisjonelle spesialpedagogikken med mye 
ytrestyring til et nytt opplegg med:
• Forbud mot håndleding
• Dynamiske hjelpemidler som «Hopsadrakten», «Det Lille 
rom», «Resonansplaten», «Harpen», og «Støttebenken» 
(Alle Aktiv-læring hjelpemidler), i stedet for ståstativ og 
andre statiske hjelpemiddel
• Kartlegging og kunnskap om normalutvikling
• Tilrettelegging av læringsmiljø slik at Yngvild kan lære 
selvstendig

Enkeltvedtak
Dette kom imidlertid ikke av seg selv, og det har vært 
en lang kamp for å få en opplæring som Yngvild kunne 
lære av. At Yngvild skal ha «Aktiv Læring» har jeg fått inn i 
enkeltvedtaket, og det har vært svært nyttig.  

Jeg vil råde deg til å finne fram det siste enkeltvedtaket 
og vurdere det. Er det mer enn to-tre år gammelt, om det 
er dårlig eller om situasjonen har endret seg, må du be om 
et nytt enkeltvedtak.

Det er viktig å få et enkeltvedtak som spesifiserer hvilken 
undervisning eleven skal ha. Sjekk at enkeltvedtaket er i 
tråd med det PPT tilrår og at det sier noe om
• omfang (dvs. antall timer)  
• innhold (hvilke fag / områder) 
• organisering (enetimer, gruppetimer, tolærertimer, 
pedagog eller assistenttimer)

Enkeltvedtak skal være tydelige!
Skolen vil prøve å organisere undervisningen slik at 

det kreves minst mulig ressurser fra deres side. Ditt mål 
er ikke at skolen skal bruke mest mulig ressurser, men at 
undervisningen skal være bra nok. En bra assistent kan være 
bedre enn en dårlig pedagog, men pedagogen er den som 
planlegger undervisningen og skriver rapportene. En god 
assistent kan neste år bli erstattet av en dårlig assistent. Det 
er derfor viktig å sørge for at de pedagogiske ressursene 
er gode. Om de ikke er gode, må du sørge for at de blir 
bedre! Undre kan du ikke gjøre, men noen bedringer kan 
du sikkert få til. Om ikke annet, når systemet er tregt kan 
du i alle fall sørge for at situasjonen er bedre for neste 
generasjon av barn… Ikke verdens beste motivasjon for 
foreldre som har større belastning enn de fleste, men når 
skole og pedagoger ikke har forstand og innsatsvilje, må du 
nesten kompensere..

Hvis skolen vedtar noe som avviker fra PPTs tilråding, 
må de begrunne det særskilt.

Enkeltvedtaket bygger på sakkyndigvurdering, og skal 
være begrunnet i barnets behov og ikke økonomi. Hvis du 
kan sannsynliggjøre at PPT er instruert, vil Fylkesmannen 
si at den sakkyndige vurderingen er ugyldig og at de må 
lage en ny.

Enkeltvedtaket sier ofte ikke noe om innholdet i 
undervisningen, bare noe om hvordan den skal organiseres.

For vår del, og det sier også opplæringsloven at vi 

har rett til, ønsker vi en ekte tilpasset opplæring, med 
kartlegging og utbytte av undervisningen. Undervisningen 
må gi læring!

Yngvilds undervisning og framtid
Jeg har jobbet mye for å få på plass en pedagogikk som 
bygger på filosofien «Aktiv Læring» etter den danske 
pedagogen Dr. Lilli Nielsen. 

Man skulle tro det var enkelt da filosofien bygger på 
vitenskapelige prinsipper, lang erfaring og sunn fornuft. 
Den er overhodet ikke alternativt orientert. Likevel må 
man forsvare filosofien mot det tradisjonelle systemet som 
kommer fra den enkelte ansatte og som med andre ord 
er tilfeldig og personavhengig, som ikke er dokumentert, 
og som ikke bygger på hvor barnet er i utviklingen. Barnet 
tilbys i stedet en tilfeldig og fragmentert undervisning, 
samt mye kos og underholdning fra stadig nye assistenter

Aktiv Læring er helt i tråd med opplæringsloven. Likevel 
møter vi motstand, og i alle fall lite aktiv støtte. Spesielt 
«den gamle skolen» av pedagoger er negative, de som 
vet best. Antagelig skyldes holdningen at de må snu 
drastisk om på tankegangen. Barnet står i sentrum, ikke 
den voksne. Det kan være vanskelig for den som vil være 
«sterk» blant de «svake».

Det er barnets vilje til utforskning ut fra sitt funksjonsnivå 
og den responsen som omgivelsene gir som driver 
utviklingen framover. Barnet utforsker, eksperimenterer, 
prøver ut og velger til slutt det som passer best. Dette synet 
på helhetlig læring setter store krav til barnets omgivelser. 
Som oftest er man opptatt av det sosiale miljøet barnet 
lever i, og det er viktig, men også de fysiske omgivelsene 
må være attraktive for barnet slik at det stimulerer barnet 
til utforskning.

Yngvild går nå på Lambertseter videregående skole 
der de har satset på opplæring av personalet og skjønner 
filosofien bak Aktiv Læring, og hvor de har omgivelser 
tilpasset Yngvild slik at hun blir motivert til å utforske og 
lære. Yngvild har utviklet seg mye siste år, og fortsetter 
å lære, etter å ha stått helt stille i utvikling i mange år. 
Marienlyst skole har også gjort mye bra, om enn litt mer 
personavhengig og med mindre ressurser.

Kartlegging
Yngvild er kartlagt etter «Funktionskema» (Nielsen 2000). 
Her ser du kartleggingen på et gitt tidspunkt.
 
De aller fleste elever på lave funksjonsnivå har en ujevn 
utviklingsprofil slik du ser av Yngvilds kartleggingsskjema 
ovenfor. Kartleggingen (desember 2012) viser Yngvilds 
«nærmeste utviklingssone» på ulike funksjonsområder 
da hun var 16 år. Kartleggingen tar utgangspunkt i 
hennes selvstendige aktiviteter og er gjort ved at vi 
krysser av for hvilke ferdigheter hun har på de forskjellige 
funksjonsområder. Søylen (blått felt) starter der Yngvild 
mangler noen ferdigheter og øverste del viser hennes 
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ferdigheter på det høyeste nivået. Det kan også være at vi 
har misforstått hva hun egentlig gjør og kan. Kartlegging 
krever pedagogisk kompetanse og erfaring.

Dette diagrammet viser at Yngvild har oppnådd 
ferdighetene for en tremåneders baby. Det er det vanskelig 
å forstå når man ser en 16-åring, men det er realiteten og 
det må man tilpasse undervisningen etter. 

Dette er svært nyttig, da disse barna konsekvent blir 
overvurdert, spesielt ettersom de blir eldre. Undervisningen 
blir da også lagt opp feil på grunn av dette. Man skjønner 
ikke hvor små barn man egentlig har med å gjøre. En skade 
man kan komme til å gjøre er for eksempel å tolke små 
barns måte å søke kontakt på som aggresjon.  En baby på 
0-2 måneders nivå kontakter, eller svarer på kontakt, ved å 
klipe om den voksnes finger, tøy eller hår. Når barnet er for 
eksempel 10 år blir dette tolket som aggresjon, barnet blir 
ikke forstått og blir avvist. Det er hjerteskjærende. 

Noen vil tenke, er det så viktig da, når barnet likevel ikke 
oppnår så mye? Men barnet oppnår mye, først og fremst 
livskvalitet og helse. En utvikling med tiltagende stereotypi 
og sære trekk er ikke hyggelig, verken for barnet, foreldrene 
eller hjelpeapparatet rundt. Skjev rygg og andre medisinske 
problemer på grunn av manglende fysiske aktiviteter 
koster samfunnet mye. Barnet blir, med riktig pedagogikk, 
lettere å håndtere. Det er viktig, både på grunn av trivsel 
og økonomi.

Min Yngvild har en svært stor og altomfattende 
hjerneskade. De fleste barn vil oppnå mye mer, mye raskere, 
og spesielt med riktig pedagogikk fra starten av.

Egenaktivitet etter kartleggingen
Hensikten ved å få et enkeltvedtak er å kunne gi innhold til 
undervisningen.

Å få skolen til å undervise i tråd med det opplæringsloven 
krever, er vanskelig. De vil alle si at de gjør det. Du må likevel 
forsøke, og i siste instans må vi endre hele skolesystemet 
slik at tilrettelagt undervisning ikke er avhengig av skolens 
velvilje og kunnskap.

Barnet må kartlegges kontinuerlig, og må gis 
muligheten for å kunne lære ved hjelp av egenaktivitet. 
Da kreves det voksne personer rundt som har kunnskap, 
forstand, initiativ, respekt, tid og interesse for å tilrettelegge 
slik at barnet blir motivert for å være aktivt. Hvis barnet 
henger etter på finmotorikk, kan det ikke lære dette uten 
å få små objekter å manipulere med, som også fanger 
interessen slik at barnet virkelig fingrer med disse objektene. 
Det trenger ikke å være dyre ting.  Skolen må ha et budsjett 
for å kunne skaffe seg objekter av forskjellig slag, og ansatte 
som skjønner hva barnet trenger. Dessuten må barnet få tid 
både i skolehverdagen og hjemme til å bevege seg rundt 
og undersøke disse objektene. 

Små barn lærer gjennom sin egen aktivitet, gjennom 
kroppslige, sanselige og kommunikative erfaringer. Skolen 
har ikke forstått det, eller tar ikke hensyn til denne kunn-
skapen.

For å tilrettelegge for barnets egenaktivitet er det 
nødvendig å få opp utstyr, kroker og tavler i tak og vegger. 
Dette er ofte helt umulig å få til om skolen mangler velvilje. 
I en slik verden er barnet til for skolens skyld, ikke omvendt. 
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Når skolen ønsker å få dette til, går dette helt av seg selv! 
Det er en utrolig opplevelse når det skjer, når man har 
kjempet i motvind i mange år. 

Hvis man ikke skjønner hva barnets prosjekt er, og ikke 
kartlegger, er det svært vanskelig å tilrettelegge for barnets 
egenaktivitet. For min del var det grunnleggende viktig å 
gå på gjentatte kurs i Aktiv Læring. Uten kurs og fagmiljø 
stopper det hele opp.

Råd til foreldre og andre foresatte
Det kan være vanskelig å skjønne om undervisningen 
er god eller ikke. Jeg anbefaler at man tar utgangspunkt 
i hvilket utviklingsnivå («mental alder») barnet er på, og 
tenker etter om det man gjør med barnet er noe man 
ville ha gjort med et normalt barn på dette utviklingsnivå. 
Har barnet forutsetninger til å forstå dette opplegget? 
Er det et forsøk på å lære barnet noe på en annen måte 
enn man ville lært et normalt barn dette? Er det nyttige 
ferdigheter? Tar denne læringen tid og resurser vekk fra 
annen grunnleggende læring? Hvor vennlig er man når 
man skal lære et barn med langsom utviklingstakt «å spise 
pent», uten mulighet til å trene på å spise selv i det hele tatt 
først? Hvor viktig er «disiplin» for en baby? Fremmer eller 
hindrer det læring?

Du må vite at et barn som på ett eller flere funksjons-
områder ligger under 4 års utvikling ikke kan undervises, 
det nå lære gjennom sin egen aktivitet. Det krever en helt 
annen tilnærmingsmåte enn det skolen er vant til.

Det kan være vanskelig å mene noe som går på tvers av 
hva «ekspertene» mener, men du elsker ditt barn, de har 
ditt barn som «et prosjekt» og har ikke nødvendigvis den 
rette kunnskap om ditt barn eller respekt for det. Men 
dessverre, å mene noe er en ting, å få skolen til å legge om 
undervisningen er noe helt annet.

Kampen for bedre undervisning
Midtlyngutvalget sin innstilling om spesialundervisning 
(NOU 2009:18) hadde tittelen «Rett til læring». Denne 
retten skulle gjelde alle, uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger. Hvis man virkelig mener at barna skal gå på 
skolen, og har rett til å lære, må man satse på opplæring 
og oppfølging av personalet. Dessverre kan det synes som 
både politisk ledelse og skolens ledelse ikke tror at disse 
barna kan lære, og det satses lite på dem. «Spesialenheten» 
på en skole opererer gjerne helt på siden av resten av 
skolen, ekskludert og glemt. For Utdanningsforbundet og 
andre burde dette vært fulgt opp, siden dette er i kjernen 
av det skolen skal drive på med. De gode pedagogene 
her kan mye mer og er mye flinkere enn de fleste i 
«normalskolen».
 Om man ofrer disse barna, ofrer man pedagogikkens 
sjel. Jeg tror likevel ikke det kommer til å skje noe positivt 
ved at noen hjelper oss. Jeg har tatt kontakt med så 
mange i maktposisjoner, og som burde ha kunnskap til 
å forstå hva jeg snakker om, men ingen tar noe initiativ. 
Det er tungt å mase. I tillegg til de daglige utfordringer 
er vi foreldre dessverre nødt til å føre kampen, noe også 
professor i spesialpedagogikk Kjell Skogen uttrykker 
slik. «foreldrene og de foresatte som nå har kommet på 
banen, representerer håpet, de er disse barnas redning» 
(Aftenposten 04.04.06). Dessverre tar det noen år å komme 
i posisjon til å forstå hva det dreier seg om, og deretter 
har man kun noen tilmålte år i skolen. Yngvild og jeg har 
bare tre og et halvt år igjen nå, og når vi er ferdig må noen 
andre fortsette. Vi hadde kommet lenger om flere hadde 
engasjert seg nå. Alle som prøver å gjøre noe må få støtte! 
Ikke bare klapp på skulderen, men at noen flere gjør noe, 
følger opp initiativ og holder debatten levende. 

Neste artikkel handler om hvilken retning jeg mener 
skolen og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet 
bør gå.
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dr. Lilli nielsen

Gjennom meir enn 40 års forsking og studier, hovud-
sakleg innanfor faga medisin, psykologi og pedagogikk, 
har Dr. Lilli Nielsen utvikla opplæringssytemet «Aktiv 
Læring» som i dag er nytta over heile verda.
 
«Aktiv Læring» er basert på dynamisk og systemisk tenk- 
ing. Målgruppa er menneske med ulike funksjonsfor-
styrringar som fører til at dei har ei langsam læringstakt, 
oftast med eit funksjonsnivå under 48 mnd.
 
Det sentrale er at alle menneske, uavhengig av medi-
sinske diagnoser, lærer på same måte, men at småbarn 
ikkje kan undervisast, slik eldre barn kan. Alle små barn 
lærer gjennom sin eigen aktivitet. 

Ved bruk av «Aktiv Læring» får ein hjelp til å systemrette 
opplæringa for desse barna etter mønster av korleis  
normalfungerande barn lærer på ulike utviklingstrinn.
  
Dr. Lilli Nielsen sitt pedagogiske utviklingsarbeid arbeid 
kan ein dele i tre kategoriar: 
I     Bøker
II   Pedagogiske hjelpemiddel (læreplansystem og 
      kartleggingsverktøy)
III  Perseptuelle/dynamiske hjelpemiddel

Informasjon om Lilli Nielsen som døde 24. juni i år, er  
hentet fra www.aktivlaering.no.

- ein pioner innafor pedagogisk utviklingsarbeid.
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Mange lever i kortere eller lengre perioder på arbeids-
avklaringspenger (AAP). Dette er en trygdeytelse som 
skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom 
eller skade har behov for bistand for å komme i arbeid. 
Bistanden kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk 
behandling eller annen oppfølging fra NAV. For å motta 
AAP må en være i alderen 18 - 67 år og som hovedregel 
oppholde seg i Norge. Ytelsen kan utbetales i inntil fire år.  
For noen vil det være aktuelt å søke uførepensjon etter 
endt avklaring. Dersom man har søkt uførepensjon, kan 
man få arbeidsavklaringspenger i inntil åtte måneder mens 
søknaden er under behandling.

Hvor mye man får utbetalt i AAP varierer, og avhenger av 
tidligere inntekt eller mangel på sådan. Har du hatt høy 
inntekt i mange år, men vært uten lønn eller jobbet deltid 
året før du blir syk, risikerer du å havne på minsteytelsen. 
Den får du også om du tjener under ca. 258 000 kroner i 
året. 

Vil øke minsteytelsen
I 2011 var minsteytelsen på 156 000 kroner i året. Dette er 
ikke mye å leve av, og FFO jobber for at minsteytelsene 
i ordningen økes. I følge NAV har ca. 36 prosent av dem 
som mottar AAP hatt så lav inntekt før de ble sykemeldte, 
at de bare får utbetalt minsteytelsen. Ved utgangen av 
2012 dreide dette seg om ca. 60  500 personer, i følge 
Aftenposten 05.09.13. Dersom man i tre år på rad mottar 
minsteytelsen i AAP vil man bli betraktet som økonomisk 
fattig ifølge definisjonene til EU og OECD (Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling). 

Selv om bekjempelse av fattigdom har vært en av 
fanesakene til den rødgrønne regjeringen har de ikke hevet 
minsteytelsen. I stedet har de signalisert at de ønsket å 
forbedre bostøtten og gjøre det lettere å kombinere arbeid 
og trygd. 

Bedre AAP-ordning med ny regjering? I midten av 
oktober overtar en borgerlig regjering makten i Norge. 

Verken Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti eller 
Venstre har tatt til orde for å heve minsteytelsen i AAP.  I 
forbindelse med forhandlingene om en ny regjerings-
erklæring har FFO sendt innspill til partiene. Ett av dem 
handler om å bedre levekårene til funksjonshemmede 
og kronisk syke.  Vi oppfordrer partiene til å gå inn for at 
mennesker som av helsemessige grunner står utenfor 
arbeidslivet må få en god oppfølging, og sikres en rettferdig 
inntekt.

Positive forslag
I august 2013 la arbeidsminister Anniken Huitfeldt fram 
stortingsmeldingen «Flere i arbeid» (Meld. St. nr. 46). Denne 
skisserer forslag som kan bidra til å bedre levekårene til 
mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det foreslås blant 
annet å utrede en ny måte å avkorte arbeidsinntekt mot 
AAP, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe mens man mottar 
denne ytelsen. Et annet forslag ser på muligheten til å få 
AAP ved nedsatt arbeidsevne lavere enn 50 prosent. I dag 
må de som ikke har 100 prosent arbeidsevne, men mer enn 
50 prosent arbeidsevne selv finansiere tapt inntekt dersom 
de ikke makter å gå tilbake i 100 prosent stilling etter 
endt sykemelding. Stortingsmeldingen vil forhåpentligvis 
bli behandlet av et nytt storting i løpet av høsten, og 
det blir spennende å se om forslagene får støtte etter 
regjeringsskifte. 

Lettere å kombinere arbeid og trygd. 
En annen sak som FFO og mange medlemmer i våre 
medlemsorganisasjoner er opptatt av er den nye 
pensjonsreformen som iverksettes i 2015, og som innebærer 
en ny uføretrygdordning. Den nye ordningen skal sikre at 
uføretrygdede skal få den samme nettoinntekten som man 
hadde fått etter uførepensjonsreglene som gjelder i dag.  

Reglene for å kombinere arbeid og trygd endres i den 
nye ordningen. Målet er å gjøre det mer lønnsomt for uføre 
å øke arbeidsinnsatsen. Dagens regler innebærer at uføre 
taper økonomisk dersom arbeidsinntekten overstiger taket 

en inntekt å leve av
En av de viktigste oppgavene til Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) er å sikre gode levekår for 
funksjonshemmede og kronisk syke. I høst overtar 
en borgerlig regjering, og i 2015 iverksettes en ny 
pensjonsreform. FFO er spent på hvordan dette vil 
påvirke den økonomiske situasjonen til de som lever 
av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
Av: Grete Crowo, rådgiver i FFO på områdene arbeid og levekår.
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for friinntekt på 1 G (ny friinntekt blir på 0,4 G). I den nye 
ordningen endres reglene om friinntekt med en gradvis 
avkortning av uføretrygden mot arbeidsinntekt. Man skal 
kunne jobbe inntil 80 prosent før uføregraden må endres. 
Når uføregraden ligger fast, selv om arbeidsinnsatsen øker 
ut over det som ble lagt til grunn når uføregraden ble 
fastsatt, betyr det at den enkelte beholder retten til å falle 
tilbake på den uføretrygden som er innvilget. 

De nye reglene sikrer at den enkelte alltid vil øke sin 
samlede inntekt ved å arbeide mer. Tjener man mer i arbeid 
blir ikke trygden tatt bort som i dag, men redusert. Det 
blir heller ikke nødvendig å vente i ett år før man kan ha 
arbeidsinntekt ved siden av uføretrygden.

Startlån til uføretrygdede (kan stå i egen boks i 
tilknytning til hovedsaken)
Mange kommuner har ikke innvilget Husbankens startlån 
for boligkjøp til personer som lever på uføretrygd. 
Kommunal- og regionaldepartementet hadde nylig på 
høring forslag til ny forskrift som åpner for at også personer 
på varige pensjonsytelser skal tildeles startlån, og at det i 
enkelte tilfeller kan være mulig med en nedbetalingstid 
på 50 år. Et slikt lån vil være spesielt aktuelt for unge uføre. 
Ny innretning på startlånet vil gi flere uføre mulighet til å 
eie sin egen bolig, og dermed kunne bygge seg opp en 
boligformue. 

Fakta om Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en rettighetsytelse fra 
folketrygden som ble innført 1. mars 2010 til erstatning for 
de tre ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger 
og tidsbegrenset uførestønad.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre arbeidstakere inn-

tekt i perioder de som medlemmer av folketrygden er 
uten inntekt på grunn av sykdom eller skade og har behov 
for bistand for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av 
arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen 
oppfølging fra NAV.

Personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 
halvparten på grunn av sykdom eller skade har rett til AAP. 
Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, 
men i hvilken grad det påvirker mulighetene til å være i 
inntektsgivende arbeid.

Du kan lese mer om AAP på www.nav.no
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Lørdag 16. november 2013 arrangerte LUPE Midt-Troms 
sitt årlige julebord for sine medlemmer og deres familier. 
Arrangemntet er veldig populært, gjestene trives og koser 
seg, og stemningen blant festdeltakerne var bevis nok på 
at det ble meget vellykket.

Det ble servert velsmakende julemat av alle slag, fulgt 
opp med kaffe og hjemmebakte festkaker. 

Under middagen var det taffelmusikk ved Chris, en av våre 
brukere som spiller key-board, mens det etter middagen 
ble dans til musikk fra Senja Trekkspillklubb. Deltakerne på 
festene og arrangementene til LUPE Midt-Troms er glade i 
å danse, det ser vi fra arrangement til arrangement, og de 
aller fleste er på dansegulvet til siste tone er stilnet.

Det ble en kjempeflott kveld sammen med LUPE-
venner.

Ann Jorid Strømholt

Det var god deltakelse da LUPE Midt-Troms inviterte til 
Likemannssamling den 11. oktober. Hele 30 deltakere stilte 
opp. Temaet var fysisk aktivitet.

Ann Jorid Strømholt innledet om hvor viktig det er å 
holde seg i aktivitet, og hva LUPE kan bidra med. 

Resultatet av møtet ble at det i løpet av 2014 skal 
arrangeres en aktivitetskveld for medlemmene i LUPE Midt-
Troms i løpet av 2014, der fysisk aktivitet blir lagt inn som 
hovedelement.

Man kan likevel ikke arrangere en likemannssamling der 
fysisk aktivitet er tema, uten at det følges opp med litt fysisk 
utfoldelse. Musikk og dans var derfor – selvfølgelig – lagt 
inn som en del av programmet.

Helga Jørgensen

Likemannssamling LUpe Midt-Troms

Julebord i LUpe Midt-Troms



Under LUpen nr. 4 2013  |  13

Fra 1. januar 2014 innføres nytt regelverk for tilskudd fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BUFdir. 

Tidligere har vi hatt flere tilskuddsordninger; driftstilskudd, 
tilskudd til likemannsarbeid, aktivitetsstøtte, m.m. ”Formålet 
med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for 
frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og 
for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i 
samfunnet. 

Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes 
deltakelse i organisasjonen, og for at organisasjonene kan 
drive interessepolitisk arbeid, likepersonarbeid og gi service 
til egne medlemmer,” - slik det går frem av regelverket for 
tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. 

Det heter videre at ”Tilskuddsordningen er basert 
på tillitsforhold mellom tilskuddsmyndighetene og 
organisasjonene”. 

Videre handler de to innledende paragrafene i regelverket 
om organisasjonene plikter uoppfordret og løpende å 
gi tilskuddsforvalter alle opplysninger av betydning for 
søknad og tilskudd.

Nytt av året er at det tilskuddet som man nå søker, skal 
omfatte alle tidligere ordninger.

Hvilke konsekvenser har så de nye ordningene 
for LUPE?
Fra 1. april 2014 må vi søke om godkjenning for å bli 
tilskuddsberettiget. Det er en rekke krav som stilles for 
at man skal kunne godkjennes.  Blant disse finner vi at 
medlemmene i overveiende grad må bestå av personer 
med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. 
Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører gruppen 
og representativ. Et viktig krav er at formålet er å forbedre 
livsvilkårene for personer med nedsatt funksjonsevne, og 
jobber for deres interesser. Videre skal det arbeides for 
likestilling og deltakelse, organisasjonen skal være ideell 
og ikke-kommersiell. Videre stilles det en del krav om 
organisering, antall medlemmer, fylkeslag og lokallag - og 
til dokumentasjon.

Etter det vi kan se, tilfredsstiller LUPE alle kravene som stilles. 
Det er overgangsregler som gjelder for tilskuddsårene 
2014 til 2017. Overgangsreglene er kommet i stand bl. a. 
for det skal være tid for organisasjonene å foreta eventuelle 
vedtektsendringer. 

Overgangsreglene innebærer at vi er sikret tilskudd i 
overgangsperioden fram mot 2018.

I 2014  skal ingen gå ned i tillskudd. Det vil si LUPE sentralt 
får samme støtte til fordeling. Lokallagene søker på vanlig 
måte. Her brukes 2012 som grunnlag.

I 2015 brukes 2013 som grunnlag, ingen skal gå ned, det 
kan evt. Bli + inntil 10%.

I 2016 brukes 2014 som grunnlag. Ingen kan gå opp eller 
ned mer enn 5% i forhold til 2015.

I 2017 brukes 2015 som grunnlag. Ingen kan gå opp eller 
ned mer enn 10% i forhold til 2015.

Fra 2018 innføres regelverket fullt ut.

Hvordan er så gangen i søkeprosessen?
Det er viktig at hele organisasjonen, sentralt, fylkeslag 
og lokallag registrerer sin aktivitet og rapporterer til 
landsstyret slik at vi ha korrekt grunnlag for å søke tilskudd. 
Rapporten skal ha navneoversikt over likemenn som en 
del av dokumentasjonskravet. Likeledes må landsstyret ha 
oversikt over likemannsaktiviteter, samt vedtekter for alle 
lokal- og fylkeslag.

Rapporten skal foreligge landsstyret 15. januar 2014. 

Fristen for å søke tilskudd for 2015 er satt til 15. september 
2014, med grunnlag i aktivitet i 2013. Regnskapsoversikt må 
sendes slik som før, men i tillegg må regnskap oppbevares 
på kontoradresse slik at BUFdir kan sjekke om nødvendig. 
(De vil ta stikkprøver)

Det er viktig at alle er oppmerksomme på reglene som 
gjelder i overgangsperioden, siden det er det en del 
unntak da. Rapporter og søknader sendes som vanlig etter 
nye frister.  I 2014 må rapport for likemannsarbeid i 2013 
sendes som vanlig.

Etter hvert vil rapportering og søknad om tilskudd skje til 
samme tidspunkt. 

nytt regelverk for tilskudd fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet
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- Dette gikk jo bra, sier en engasjert Monica Nilsen til BA. 

På TV2
Hun hadde sin debut på riksdekkende TV lørdag 26.  
oktober. I forbindelse med lanseringen av TV-kanalen TV 
BRA ble hun intervjuet under morgensendingen til TV 2, 
som dekket lanseringsfesten. 

– Jeg var ikke nervøs. Eller jo, litt sier Nilsen
Bergen kommune skal utvikle en egen nett-TV-kanal for 
og med utviklingshemmede. Det ble feiret på Festplassen 
med alle som ville. 

– Det er en kanal som skal være for funksjonshemmede. 
Jeg brenner virkelig for rettighetene til funksjonshemmede, 
sier Nilsen. 

Vil gjøre seg synlige
Hensikten med lanseringsfesten var å markere seg, og 
gjøre folk klar over at det kommer en ny TV-kanal til byen. 

– Dette er viktig for å gjøre oss synlige for mulige 

støttespillere og fremtidige seere som kan tipse oss med 
ideer og innspill, sier Camilla Kvalheim til BA. 

Hun er redaksjonsleder for den nye TV-kanalen. Under  
lanseringen laget reporterne Jørgen og Monica pilot-
reportasjer for TV BRA. De spilte også inn reklamefilm for 
den nye kanalen. 

Starter i 2014
Redaksjonen vil være forankret i dagsentertjenesten i  
Bergen kommune og skal starte opp i 2014. I utgangs-
punktet er dette et prøveprosjekt, men målet er at TV-
kanalen skal bli et permanent tilbud. 

TV BRA er inspirert av Empo-TV, som er en TV-kanal for 
utviklingshemmede i Ski kommune i Akershus. 

Finn ut mer om den nye TV-kanalen på http://bstv.
no/11047/tv-bra-skaper-nye-talenter/. Og du finner den 
på facebook.

Artikkelen er tidligere publisert i BA.

Splitter ny TV-kanal

Detektiv Downs, kjent fra film, ble intervjuet på scenen. 
Foto: Ragnar Boe

Gjestene ble også intervjuet. Foto: Ragnar Boe Trude Drevland deltok på lanseringsfesten. Her er hun sammen med  Øyvind               Løvås, Torill Haugland og Kenneth Hauge. Foto: Ragnar Boe

– Dette gikk jo bra! 
Av: Anne Huso
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VERV ET MEDLEM
Du vet sikkert at LUPE får stats-
tilskudd 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 utviklingshem-
medes rettigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsent- 
eret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og 
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er 
i 2014 kr 200,-.

Om meg:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:             Poststed:

Jeg har vervet:

Navn: 

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Navn:

Adresse:

Postnr.:              Poststed: 

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Under Lupen, Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

empo TV
Empo TV ble startet i 2009 og er et talerør for mennesker 
med utviklingshemming og er en del av tiltaksbedriften 
Empo i Ski i Akershus, og i sin helhet eid av Ski kommune. 

Navnet er hentet fra de fire første bokstavene i det eng-
elske ordet «empowerment». Betydningen av empower-
ment handler om å finne styrken i seg selv. I tillegg minner 
Empo oss på empati og positivitet. – begge deler er verdier 
vi ønsker å formidle.

• Vi vil skape debatt, engasjement og nysgjerrighet.
• Vi vil gi opplevelse og kunnskap – til ettertanke og 
  underholdning.
• Vi vil bygge ned fordommer og skape gode forbilder.
• Vi vil tilby spennende arbeidsplasser for mennesker med 
  utviklingshemming.

Du kan lese mer om Empo på http://www.empo.no
Trude Drevland deltok på lanseringsfesten. Her er hun sammen med  Øyvind               Løvås, Torill Haugland og Kenneth Hauge. Foto: Ragnar Boe
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Alta / Vadsø
Løkkev. 41, 9510 ALTA

Tlf. 03 000

Inko Industri- og
Kompetansesenter AS

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

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Tlf. 06 491

Drammen
Ortopediske
Institutt AS

Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN
Tlf. 32 83 04 15

Coop Bygg-Mix
Tofte

Østre Strandvei 48
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

SK Maling
 Nordliskrenten 1

3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Betania Malvik
7563 MALVIK

Tlf. 73 98 08 00

BeslagTEKNIKK as
Kobbervikdalen 75
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

NLP Nor
 Naurstad

8050 TVERLANDET
Tlf. 993 77 525

Vanylven
Rekneskapslag

6140 SYVDE
Tlf. 70 02 39 60

NCC Construction AS
 Fagernesveien 132

8514 NARVIK
Tlf. 76 95 07 00

Vitengarden
Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

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

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget
3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Nordlandsfly AS
Mosjøen Lufthavn
8658 MOSJØEN
Tlf. 75 18 95 00

Mask.entr.
Trygve Knutslid

3825 LUNDE
Tlf. 911 51 858

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 55 76

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Elektro
Skagerak AS
 Grønningveien 37 A

4950 RISØR
Tlf. 37 14 39 14

Bergemoveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 70 70

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Aust-Agder
Pensjonistpartiet

4889 FEVIK
Tlf. 21 42 05 15

An Bygg AS
Vålaugsvegen 138

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Friis
Arkitekter AS

Stasjonsvegen 7
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94

Coop Extra
 2120 SAGSTUA
Tlf. 62 97 12 23

Bodø
03 000

Klingremov. 126
4877 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 06 76

Sletta
Bilberging AS

 Brokelandsheia
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 85 66

Rema 1000
Stakkevollveien
Stakkevollvegen 17

9010 TROMSØ
Tlf. 77 64 11 80

Ingeniør Rybergsgate 114
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 80 93 93

Atlantic Regnskap
og Økonomi AS

Tonningsg 19
6006 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Kjell Arne Schjørn AS
Anne Mourudsv 17

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 36 47

Storg 5, 9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

4005 STAVANGER
Tlf. 52 97 75 70

Tiltak for
funksjonshemmede
 6501 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 40 00

Tvete i Gågata AS
St Marie g 97

1706 SARPSBORG
Tlf. 69 15 25 10

Kiropraktisk
Klinikk
 Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Lenagata 62
2850 LENA

Tlf. 61 14 36 00

4818 FÆRVIK
Tlf. 37 05 85 00

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Notodden
Energi AS

 3671 NOTODDEN
Tlf. 35 02 50 50

Inter Revisjon
Gjøvik AS

Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Leinstrand
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Husfliden AS
 Øvre Torvg. 20
2815 GJØVIK

Tlf. 61 13 42 40

Telepizza AS
Gudbrandsdalsvegen 199

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Fjellheim
Brønnboring A/S

Lausgardsvegen 40
2860 HOV

Tlf. 61 12 23 26

Reidar Beck
& Sønn AS
Kjørkjelinna 27
2848 SKREIA

Tlf. 61 16 34 18

Reks-Bo
Eiendom AS
 Strandvegen 10 D

2390 MOELV
Tlf. 62 36 80 94

Trento
Røyken & Hurum

Åsveien 21
3475 SÆTRE

Tlf. 477 10 477
MELD DEG INN I DAG!

Per Reboli AS
 Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Røn VVS AS
 2960 RØN

Tlf. 61 34 44 15

Ewos AS
avd Balsfjord

 Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35

Gudmestad
Leker & Modeller AS

 Nordsjøvegen 1940
4365 NÆRBØ
Tlf. 920 59 038

Arendal
Dyreklinikk

 Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Drammen
Campingplass

Buskerudv 97
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 82 17 98
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Bayer AS
3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

 Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 22 65 18 14

Alveland Bunader
Meierigata 15
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 75 15

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Atrå
Handelslag SA

 Atråvegen 426
3656 ATRÅ

Tlf. 35 09 89 00

Ringerike
Fysioterapi AS

 Hønengata 70 B
3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 44 83

Dragsund
ASVO AS

 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 42 77

Gullsmed
Stamnæss

Langelandsvegen 25
6010 ÅLESUND
Tlf. 70 14 51 40

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Eduard A Byes
Begravelsesbyrå AS

Parkgata 16
6003 ÅLESUND
Tlf. 70 12 12 55

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Trønderbladet AS
7290 STØREN

Tlf. 72 87 83 70

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 76 88 36

Lunde
Malerforretning ANS

3832 LUNDE
Tlf. 35 94 72 50

Tele Blikk AS
 Merdeveien 2 A
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 17 53
www.teleblikk.no

Opaas
Kompetansesenter

 Telegata 2
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 30 00

Fosnavåg
Notbøteri AS
6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 85 51

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

TeleDataØst
Lillehammer

Landbruksvegen 2/4
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 65 44

Lastebiltransport
Olav Holdal
2917 SKRAUTVÅL

Tlf. 992 25 762

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Andøy
Installasjon A/S

 Industrivegen 2 B
8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Statkraft
Energi AS

 3890 VINJE
Tlf. 35 07 95 00

Galaxy Pizzagrill
Christian IV’s vei 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 70 10 32

Rørlegger’n AS
Nesheimv. 50

5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 52 71 55 00

Røros Aut.
Trafikkskole

Osloveien 14
7374 RØROS

Tlf. 72 41 12 64

Rema Eiendom
Nord AS

Kjøpmannsgata 37
7011 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 69 00

Blikkenslagermester
Tomm Skahjem

Skjærenga 5
3060 SVELVIK

Tlf. 905 15 913 -
33 77 14 04

Skårberg
Maskin AS

Gausetvegen 742
3656 ATRÅ

Tlf. 905 78 044

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Steinarbarnehagen
på Hedemarken

 Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

Halden
Betongtransport AS

Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Skiptvet
Snekkerverksted

Koffeldveien 2
1816 SKIPTVET
Tlf. 69 80 90 38

Årnes
Urforretning AS

Gruegarden
2150 ÅRNES

Tlf. 63 90 13 60

Lysthuset
Uterom AS
 Nordbyveien 226
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 22 10

Titt-Inn Brio Leker
Jernbanesvingen 6

1400 SKI
Tlf. 64 85 77 77

Byggningssnekker
Erik Rasmussen

Måneveien 1
1540 VESTBY
Tlf. 909 82 705

Utstillingsplassen
Eiendom AS
Vangsvegen 111

2318 HAMAR
Tlf. 62 00 54 50

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Typonor AS
 Svartfjellveien 8

9600 HAMMERFEST
Tlf. 905 04 031

Byggningsingeniør
Morten M. Haugom

Rabben 18
2611 LILLEHAMMER

Tlf. 913 77 702

Råde Vertshus
 Mosseveien 16

1640 RÅDE
Tlf. 69 28 57 25

Entreprenørselskapet
Johs Granås AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Eide
Fjordbruk AS

 5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 52 00

Meland
Elektro AS
 Mjåtveitflaten 45
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 87 00

www.melandelektro.no

Polytech
Hammerfest AS

Strandg. 35
9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 34 80
www.polytech.as

Hårsveisen
Storgata 84

9008 TROMSØ
Tlf. 77 68 68 50

Tynset
Drosjesentral

 Parkveien 16
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Flisa Bilelektriske
Per Erik Larsen

Sundmoen 34
2270 FLISA

Tlf. 62 95 22 35

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

ATS Gjøvik/Toten AS
 Damstedet 4

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

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

Pedersen
Regnskapskontor AS

 Stasjonsveien 10
1580 RYGGE

Tlf. 69 23 55 40

Byggmester
Madsen & Giseth

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Spesialtilpasning av bil
for funksjonshemmede
Troms Bilombygging

Håkstad
www.trobil.no

Tlf. 77 68 20 40

Byggmester
Reidar Bjelland
Longamyrvegen 32

5415 STORD
Tlf. 905 55 311

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 400 28 220

Jølfas
Salg og Service

Frosterudv. 59
1832 ASKIM

Tlf. 913 89 359

Meny
Farmandstredet

Jernbanegata 1 D
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 01 86 00

HAFS Elektro AS
6953 LEIRVIK I SOGN

Tlf. 57 78 89 00
www.hafs-elektro.no

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Hardanger
Interkommunale

Barneverntjeneste
Torget 2-4, Oppheimsg 31

5750 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Aalerud AS
 Brygga 20

2317 HAMAR
Tlf. 62 54 07 30

Lillehammer
Bilskadesenter AS

Industrigata 58 B
2619 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 56 60

Bjørseth
Industriservice AS

 Stensrudveien 12
2335 STANGE

Tlf. 62 57 14 99

Ringebu Fåvang
Innkjøpslag SA

Fåvangvegen 2
3634 FÅVANG

Tlf. 61 28 13 33

Svendsen’s
Glass-Service AS

Brobekkv. 104
0582 OSLO

Tlf. 22 64 06 68

Atico AS
 Industrivegen 26

2270 FLISA
Tlf. 62 95 26 66

www.atico.no

Troms Takst AS
Kløvervegen 15
9016 TROMSØ
Tlf. 77 61 28 30

www.tromstakst.no

Knut Farestveit
Rør og Sveis

Farestveit
5729 MODALEN
Tlf. 901 82 524

Spar
Haga Mat AS
 Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Akershus og Østfold
Virkestransport AS

Værftsgata 1 C
1511 MOSS

Tlf. 69 91 21 30

Stiftelsen
Trasoppklinikken

Trasoppterr. 25
0672 OSLO

Tlf. 23 34 82 00
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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

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

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

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.no

Opplæringskontoret for
Lofoten og Vesterålen

8301 SVOLVÆR
Tlf. 907 50 660

Eiendomsmegler 1 Telemark AS
avd. Porsgrunn

Storg 117, 3921 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 97 70

Rica Hotel Svolvær
 Lamholmen, 8305 SVOLVÆR

Tlf. 76 07 22 22

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Kranveien 62 A
4950 RISØR

Tlf. 417 99 417

Kiwi Bjørnstad
Storg. 53

3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Sonans Privat Gymnas
avd. Kristiansand

Markensg. 21
4611 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 17 88 66

Sweco Norge AS
avd Trondheim

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

Murer
Kjell-Arne Olsen

Åsvegen 116
2344 ILSENG

Tlf. 951 41 637

Multirent AS
 Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

Gaver til LUPE
Vi har fått henvendelser til LUPE om vi har en 
gavekonto. Vårt kontonummer er 0533 09 00662. 
Innbetalingetil kontoen merkes ”Gave”

Angående reportasjen om Aksnestunet i nr 3. 
LUPE har stått som søkerorganisasjon til Extrastiftelsen. 
Gjennom LUPE ble det bevilget kr 214 500.

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 915 99 839 annstromholt@gmail.com

3.vararepr. Yngvar Bjarne Hurlen Fallanvn. 30A.    0495  Oslo 476 14 769  yngvar.hurlen@nordreaasen.no

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

rogaland Beathe Hebnes Hundvågvn.41, 4085 Stavanger  51 54 81 93  / 974 14 176 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 

ADRESSER OG TELEFON
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