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Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

annonser

Lederen

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

Olaf Helge Ask AS
Tangengata 12
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Jærvegen 532
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

Langestrand
Fysioterapi
Vestreg. 28
3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 22

Bilvarehuset
Anker AS
2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

Elin Bergli Bang
Storg 2
9008 TROMSØ
Tlf. 934 80 794

Bjørn Sollid A/S
Josefinesg 29
0351 OSLO
Tlf. 908 71 447

Låsgruppen AS
Kallerudsvingen 5,
2816GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

Landsforbundet for Utvikligshemmede og Pårørende

Vitengarden
Kviavegen 99
4367 NÆRBØ
Tlf. 51 79 94 20

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 76 88 36

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Ryghg, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

Gravemaskinfirma
Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Spikarmoen
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 86 00

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

Stiftelsen
Trasoppklinikken
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

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

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

Norcem Brevik

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Hallingdal
Renovasjon IKS

Sikkelands
Regnskapskontor

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Kleivi
3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

3991 BREVIK
Tlf. 35 57 20 00

Elvarheimgata 10
2408 ELVERUM
Tlf. 62 41 08 60

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

Rakkestadv 1
1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Nord Marin A/S
Kiwi Bjørnstad

Storg. 53, 3060 SVELVIK
Tlf. 33 77 26 10

ANONYM
STØTTE

3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

Fanøy, 6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN
Tlf. 35 51 81 34

(Reisa Regnskap AS)
Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN
Tlf. 77 76 77 98

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 95 00

Skibotn
Blikkenslager
Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Olav Kyrres g. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

2 | Under Lupen nr. 4 2014

Tana bru
9845 TANA
Tlf. 09 300

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

ProsjektCompaniet AS

Titt-Inn Brio Leker

Landfalløya 105
3023 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 10

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Byggmester

Evensen as

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 907 39 676
www.seafront.no

Atrå
Handelslag SA

Ragna Rindals
Dagsenter

Atråvegen 426
3656 ATRÅ
Tlf. 35 09 89 00

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00

Spar Nesna

Hetland
videregående skole

Skolevegen 35
8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Maskinentreprenør

Knut A. Brevik AS
Fuglerudsvingen 14
3410 SYLLING
Tlf. 905 57 444

Trapperingen
Tre Trapp AS
Åsveien 6
3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 27 70

Sibelco
Nordic AS

9509 ALTA
Tlf. 78 48 28 00

Malermestrene
BMV AS

Tynset
Drosjesentral
Kongsveien 1
2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER
Tlf. 51 92 14 00

Høgskolen
i Hedmark

Hamarveien 112
2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 00 00

Byggmester

Reidar Bjelland
Longamyrvegen 32
5415 STORD
Tlf. 905 55 311

Byggmester

Madsen & Giseth
6100 VOLDA
Tlf. 70 07 48 50

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

Industrivegen 26
2270 FLISA
Tlf. 62 95 26 66
www.atico.no

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

Solumv 179
3533 TYRISTRAND
Tlf. 900 48 349

2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 40 70

Jernbanesvingen 6
1400 SKI
Tlf. 64 85 77 77

Kollerøysveien 25 A
1400 SKI
Tlf. 64 88 94 45

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Blomsterloftet

Wear Maskin

3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Kiropraktisk
Klinikk

Elcom AS

Økonor

Flytanking AS

PostNord AS

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

Storg 11 A
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Kjørkjelinna 27
2848 SKREIA
Tlf. 61 16 34 18

Bayer AS

Alf Johansen AS

Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Reidar Beck
& Sønn AS

7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Oxum
Containerservice
Tlf. 78 42 48 80

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Per Krohgs vei 4 B
1065 OSLO
Tlf. 22 65 18 14

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Torkild Øveren

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi

Voldportg. 73
1632GAMLEFREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Spar Haga Mat AS
Vesterv. 1 A/B
4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

Solstein AS

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40

Hystadvegen 250
5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Kontoradresse

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 22 14 82
www.landsforbundet-lupe.no
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
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6090 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 85 51

S

å nærmer vi oss vinteren og dens utfordringer. Håper alle er
kommet i godt gjenge med aktiviteter etter en fin sommer.
Vet jo at tilbudet er forskjelligt rundt om i landet og hverken
arbeid eller aktivitet er lovpålagt, men så veldig viktigt for alle.
I april var jeg på en Sor-konferanse om selvbestemmelse. Der
kom det fram mange momenter. Å bestemme seg for noe kan ofte
være et dillemma for alle. Hvordan en ting blir framlagt kan ha mye
å si.
Et av spørsmåla var om de funksjonshemma fikk bestemme i tilstrekkelig grad og ble de påtvinga valg de ikke hadde kompetanse
på?
Petter Kramås hadde et veldig godt innlegg og mente at det var
både muligheter og begrensninger i lovverket. Et av spørsmålet var:
Har personalet kunnskap om personen de skal assistere? Ja det
kan en jamen spørre om mange ganger.
Nei «livet er ikke enkelt» som mitt barnbarn sa en gang.
En ting som er veldig viktig er samarbeid mellom personalet, og
der er gode samtaler om den de jobber med viktig.

Ansvarlig redaktør

Nå blir det gjort veldig mye bra arbeid rundt om, men ting kan
alltid bli bedre. Det gjelder oss alle.

Annonsesalg

Et godt aktivitetstilbud eller aller helst arbeid er veldig viktig.
Det stadig tilbakevendende tema er økonomi. Skulle jammen
ikke tro at det var et problem i rike Norge. Det gjelder å bruke
midler riktig også når det gjelder kommunene. Nå skal busjett
legges fram.
Som medlem i Rådet for funsjonshemma er jeg spent for min
kommune. Det møte blir i desember. Største beløpet er jo lønninger,
men det er det mange som ikke skjønner. Store tall for «Helse og
Omsorg». Huff og huff!! Sies det da.

Jann-Oskar Granheim
Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes
Telefon: 932 11 937
E-post: jann-osk@online.no

Faktureringsservice sør AS
Telefon: 32 24 44 33
Faks: 32 24 44 34

Forsiden

Nordlys.
Foto: Frontier Sights, www.shutterstock.com

Layout og sats

ID Design AS, Finnsnes

Akkurat nå har fylka delt ut skjønnsmidler og der kan være en del
å hente, men det går jo i den «store potten». Jeg synes nå ikke
det er riktig da, men det er min mening.

Materiellfrist neste nummer

I skrivende stund er det tid for koselig treff rundt om i forbindelse
med førjulstreff. Der regner jeg med at mange fylkeslag i Lupe har
mye å bidra med. Landet er jo langstrakt, og enkelte må bruke
diverse fremkomstmidler for å kunne møte. Håper været viser
seg fra sin beste side så arragement kan avvikles til beste for
alle.

Stoff til bladet sendes

Jeg ønsker alle våre medlemmer og hjelpere en god førjulstid og
en god og gledelig jul!

Trykkeri

Lundblad Media AS, Tromsø

1. mars 2015
Fosnavåg
Notbøteri AS

livet er ikke
enkelt...

Jann-Oskar Granheim
E-post: jann-osk@online.no

Erna Drønnesund
Nestleder i Sentralstyret LUPE

Under Lupen nr. 4 2014 | 3

– stolte av
fylkeslaget i
Trøndelag...
LUPE i Trøndelag feirer at fylkeslaget har
hatt god aktivitet i hele 15 år
– Tore Gulbraar –

Fra venstre: Lagets første leder: Gerd Ellinor Hestad, Tore Gulbraar som overtok formannsklubba etter Gerd, Magne Skjetne, lagets
nåværende leder - som gjemte blomstene bak på ryggen, beskjeden som han er. Selve dronningen på festen, Astrid Aarø Engen, og helt
til høyre lagets tredje leder, Asbjørn Sandvik. Foto: Randi Voll.

D

en 18. september 2014 var vi samlet til fest i Sjømannsforeningen tradisjonelle lokaler for å markere at vi nå har
holdt det gående i 15 år. Det har i disse årene gått litt opp og
ned med lagsarbeidet, men nå er fylkeslaget livskraftig som aldri
før med nye folk i styret og med en driftig og optimistisk leder.
Denne kvelden var det mange som skulle hedres og takkes, ikke
minst Astrid Aarø Engen som med rette har blitt kalt gudmora for
laget. Hun var ildsjelen og pådriveren for at fylkeslaget ble stiftet
i 1999 etter et godt planlagt forarbeid av landsstyret fra året før.
Kveldens vertinne og leder av festkomiteen, Gerd Ellinor Hestad,
var den som spesielt takket Astrid for hennes innsats. Gerd selv
fikk også mange gode ord av Astrid i sin takketale senere på
kvelden. Hadde det ikke vært for henne, hadde kanskje ikke laget
i det hele tatt kommet i gang! Stor applaus rundt festbordet,
hvor vi hygget oss med varm mat og gode drikkevarer. Takk også
til Kari Øyås Sandvik, som hadde tatt på seg hovedansvaret for
mat og servering.
Gerd Hestad fortalte at en februarkveld i 1999 møttes de driftige
damene i Palmehaven på ærverdige Britania hotell i Trondheim
til stiftelsesmøte. Jenny Kiplesund fra Klæbu var også med og
ble en god støttespiller i årene framover. Det ble en trang fødsel
og slettes ikke lett å få tegnet nye medlemmer. LUPE var det
ikke så mange som hadde hørt snakk om. Virkelig fart på sakene,
sa Gerd, ble det først da Asbjørn Sandvik og Tore Gulbraar
kom til distriktet, begge hadde fått seg kjærester i Trøndelag.
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Kvelden gikk med sang og spill til den store gullmedalje. Til å
akkompagnere på piano til de mange sangene hadde vi vært så
heldige å få med oss Marianne Knudsen. Hun er rullestolbruker,
men behersket oppgaven med glans. En annen av lagets støttespillere, Jan Borseth, tidligere rektor, men nå pensjonist, dro
fram trekkspillet og underholdt med sang og gode historier.
Lagets nye leder, Mange Skjetne, holdt også tale hvor han tegnet
opp arbeidet videre framover i fylkeslaget.
– Takk for i kveld. Talen var det Erna Drønnesund som sto for.
Hun var spesielt invitert som representant for landsstyret i LUPE
og er styrets nestleder.
– Vi er stolte av fylkeslaget i Trøndelag, sa Erna, dere har klart
gjennom mange år å holde oppe verdifulle lagsaktiviteter til glede
både for utviklingshemmede og deres pårørende. Det er godt å
komme sammen, det sosiale gir oss et løft i hverdagen som ofte
kan være tung nok!
En stolt gjeng som ble spesielt takket og hedret på jubileumsfesten av de mange glade festdeltagerne.
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Ventesorg –
den nye sorgen
Forholdet til livet og døden har endret seg mye på relativ kort tid.
– Av Natasha Pedersen, Leder og fagansvarlig i «Ja til lindrende
enhet og omsorg for barn» JLOB –

Brosjyre om pasientforløp utgitt av Helse Midt-Norge.

D

e pågående og medisinske fremskritt innen diagnostikk og
behandling har ført til markante endringer som virker inn på
våre holdninger, livet og våre forventninger til helsevesenet og
samfunnet.
Som et resultat av de medisinske fremskrittene forventer vi
høyere levealder og medisinen er blitt vårt nye mirakel. Døden
er blitt en medisinsk tilstand som vi skal kureres bort fra og i
kjølvannet av denne utviklingen glemmer vi at det vokser frem en
sorg, en sorg som har endret seg og krever en ny type tilnærming
og forståelse enn det vi har hatt tidligere.
Dette foregår et skifte i naturen både i vårt syn og møte med
døden. Sorg har alltid vært noe vi har forbundet med det som
skjer etter et dødsfall. Ventesorg – den nye sorgen begynner når
vi lærer at en av våre kjære har blitt diagnostisert med en alvorlig
sykdom som er livstruende, livsbegrensende eller terminal. Noen
har sammenlignet denne sorgen som «å falle ned i et stort svart
hull», andre har beskrevet den «nye» sorgen som en prosess.
Medisinske fremskritt markerer også begynnelsen på en reise
som kan vare i måneder eller år, og som påvirker omtrent alle
aspekter av våre liv og våre relasjoner. De nye realitetene
etterspør og krever at vi inkluderer nye måter og forståelse
i møte med pasienter og familier, både i det å forstå og det å
navigere seg gjennom et helt annet sett av omstendigheter
en tidligere. I dag har den som man er glad i, muligheten for å
leve med en alvorlig og livstruende diagnose over en lengre
periode, og dette er erstatter i økende grad plutselig og
uventet død som norm. Tenk deg for eksempel at to tredjedeler
av dem som er diagnostisert med kreft i dag har en femårs
overlevelse. I dag er for eksempel en kreftdiagnose, ikke lengre
ensbetydende med at døden er nært forestående. Barn som
tidligere ville ha dødd, lever ofte til voksen alder pga. medisinsk
intervensjon og dette i større grad uavhengig av diagnose.
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Resultatet av alt dette, også at døden er blitt en mindre og
mindre plutselig og uventet hendelse. I stedet har det kommet
en prosess som starter med en diagnose, fortsetter gjennom
en periode av behandling (eller ikke-behandling) som ender til
slutt i døden. Denne prosessen innebærer at både alvorlig syke
mennesker, uansett om de er voksne eller barn, og deres familier
blir stadig konfrontert med behovet for å «leve med døden» i en
lengre tidsperiode enn tidligere. Den nye sorgen,- ventesorgen,
er forskjellig fra tradisjonell sorg, ikke minst fordi den inkluderer
en dødssyk person. – Og trekker inn hele behandlingsapparatet,
samfunnet og ikke minst den døendes familie i denne prosessen
som kan vare gjennom måneder eller år.
Utfordringene familier møter når de blir konfrontert med at en
av deres kjære, om det er barn eller voksne når de får en alvorlig
diagnose, er komplekse. Dette vil omfatte at vi trenger mer
og nyere kunnskap om sorg og utvikler nye strukturer og tilnærminger til sorg enn tidligere. Det å navigere seg gjennom et
fragmentert medisinsk system som ofte mangler kommunikasjon
og forståelse, betyr å lære å takle tilbakeslag og forverring, samt
perioder med tilsynelatende remisjon. Det betyr å håndtere
kompleksiteten i utvidet sorg. Det betyr å snakke med en døende
om dødelighet og andre problemer som ikke oppstår når døden
rammer plutselig og uventet, for å sikre at når døden kommer er
det med nåde og verdighet. Det betyr å lære og å gi plass og rom
for sorg i vår livsstil som er travlere enn de generasjonene som
gikk foran oss.
Kronikken er tidligere blitt publisert i «Vårt Land» 18. september
2014.

Pasientforløp
i forbindelse med utviklingshemning
og psykisk lidelse

Helse Midt-Norge har gitt ut en brosjyre om pasientforløp i forbindelse
med utviklingshemning og psykisk lidelse.

A

nne Christin Christofersen ved Habiliteringstjenesten for
voksne på St. Olavs Hospital, var prosjektleder for utviklingen
av pasientforløpet.
Brosjyren gir en grundig og god gjennomgang av forløpet fra
men får mistanke om at det foreligger en psykisk lidelse, via
utredning/behandling i spesialhelsetjenesten til oppfølging.
Vi sakser fra brosjyren:
«Utviklingshemning er et samlebegrep for ulike tilstander som
gir store utfordringer. Disse tilstandene er enten medfødt eller
utviklet tidlig i livet. Risikoen for å utvikle alle vanlige former for
psykiske lidelser – angst, depresjoner, psykoser og tvangslidelser

– er mer enn tre ganger så stor for utviklingshemmede enn for
befolkningen ellers. Likevel er personer med utviklingshemning
underrepresentert ved psykiatrisk utredning og behandling.
Utviklingshemmede har ofte problemer med å uttrykke seg om
lidelsen, og de har mindre nytte av tradisjonell allmennpsykiatrisk
behandling. Det hender dessuten at lidelsen blir feiltolket som
psykiatrisk, mens den egentlig har en somatisk forklaring. Alt
dette gir behov for tydelige pasientforløp. Hensikten er å skape
forutsigbarhet, redusere lidelse og bidra til best mulig livskvalitet.
Pasientforløpet skal beskrive samhandling mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten og sikre et sømløst og forbedret
psykisk helsetilbud for personer med moderat, alvorlig, eller
dyp utviklingshemning. Pasienter med lett utviklingshemning
behandles psykiatrisk.»
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Danseglade deltakerne på dansegulvet.

S

om vanlig var de danseglade deltakerne ikke sene på
dansegulvet når musikken startet. Med god mat og musikk
ble dette en vellykket høstfest for de 59 deltakerne som kom.
Høstfesten ble holdt på BOA/Frivillighetsentralen på Finnsnes
etter kjent mønster den 6. november. Finnsnes Catering hadde
levert Biff Stroganof med alt tenkelig tilbehør, og gjestene visste
virkelig å sette pris på maten. Det var ikke vanskelig å få de til å
stille ved bordet og ta for seg da det ble budt til bords. Det skulle
da også bare mangle, med all den nydelige maten. Til kaffen ble
det servert heimebakte kaker. Også det traff deltakerne midt
i godhjertet, slik at da musikken spilte opp, var alle både vel
forsynte og full av energi.

Til kaffen ble det servert heimbakte kaker.

Musikk stod Asmund Arnesen for. Han har enmanns-orkester
med trekkspill og fyller på med andre instrumenter ved hjelp av
datamaskinen sin. Brukerne elsker ham, og som alltid ved slike
sammenkomster, danset de til siste tone. Og hadde festen vart
til ut i de små timer, så hadde de jammen danset til det lysnet av
dag. Og det er ikke så verst når det er mørketid i nord.
Som ved andre slike arrangementer, eller rettere sagt, fester,
så er det akkurat dette brukerne ønsker seg. Og de ser fram til
den neste festen.

Høstfest
– årets siste sammenkomst
i LUPE Midt-Troms

Årets siste arrangement ble en høstfest. Det ble servert
gryterett og dansemusikk, noe som ble
godt mottatt av gjengen.
– Thea Strømholt –

Det ble servert Biff Stroganof med alt tenkelig tilbehør.
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Nye regler for
uføretrygd
FFO Sør-Trøndelag arrangerte informasjonsmøte den 12. november 2104.
Stedet var Quality Panorama Hotell i Trondheim,
og LUPE var invitert til å delta.

3: Årlig etteroppgjør av uføretrygd

Selv om uføregraden ikke reduseres ved økt arbeidsinnsats, så
vil man likevel erfare at det er en inntektsgrense for hvor mye
man kan tjene ved siden av uten at uføretrygden blir redusert.
Den årlig inntektsgrensen er avhengig av bl. a. graden av uførhet,
og man bør ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor for å finne ut
av dette.
For at uførereformen skal kunne fungere med fleksibilitet
i utbetaling av uføretrygd basert på lønn, vil NAV ta i bruk
månedlige innrapporterte inntektsopplysninger fra arbeidsgivere
gjennom A-ordningen (fom 01.01.2015).

Årlig etteroppgjør sikrer deg riktig utbetaling av uføretrygd.
• Dersom man har fått utbetalt for lite eller for mye uføretrygd,
foretas et etteroppgjør året etter.
• NAV gjennomfører etteroppgjør når likningsopplysninger er
mottatt fra Skatteetaten.
• Etteroppgjøret for 2015 gjennomføres høsten 2016
Det er viktig at man melder fra om inntekt slik at utbetalingen av
uføretrygd blir riktig.
Har man fått for lite utbetalt uføretrygd, vil mellomværende
bli etterbetalt.
Hva skjer med barnetillegget? Regjeringen har foreslått endringer
i barnetillegget fra 1. januar 2016. Dette påvirker derfor ikke
omregningen av den nye uføretrygden.
Det er viktig å merkes seg at uføretrygd gir opptjening til
alderspensjon. Har man uføretrygd med inntekt ved siden av, vil
man få opptjening til alderspensjon for begge deler.

T

ema for møtet var kombinasjon av uføretrygd og inntekt, og
foredragsholder var Unni Garnes, som er innføringskoordinator
NAV Sør-Trøndelag.
Vi gir her et resyme av hovedtrekkene i foredraget. For ytterligere informasjon anbefales det at man tar kontakt med sitt
lokale NAV-kontor.
Etter en kort introduksjon, tok Unni Garnes for seg hva det nye
regelverket betyr for den enkelte, og ga råd om hvorfor og hvordan
man kan or bør melde fra til NAV om inntekt man har ved siden
av uføretrygd?
Den nye loven om uføretrygd er vedtatt og gjelder fra 1. januar
2015, og det nye regelverket om uføretrygd er vedtatt av Stor.
tinget. Det er NAV som har ansvaret for innføringen av det nye
regelverket. Informasjonsbrev ble sendt ut i vår, og vedtaksbrevet
sist høst. Det er lansert en nettside, nyuforetrygd.no, det er
etablert selvbetjeningsløsning for uføre på nav.no, samt et
kontaktsenter for uføre.

La oss først se litt nærmere på forskjeller mellom uførepensjon
og uføretrygd.

For uførepensjon gjelder:

• Man må tilpasse arbeidsmengden etter regelverket.
• Uføregraden revurderes om man tjener over en fastsatt grense.
• Ett års ventetid fra man innvilges uførepensjon til man kan
prøve seg i jobb.
• Kan ikke se hvordan arbeid påvirker uførepensjonen før man
har sendt inn skjema og mottatt omregningsvedtak.
• Skattelegging som uførepensjon.

For uføretrygd gjelder:
•
•
•
•

Man kan tilpasse arbeidsmengden ut fra egen helsesituasjon.
Uføregraden reduseres ikke ved økt arbeidsinntekt.
Ingen ventetid før man kan prøve seg i jobb.
Selvbetjeningsløsning der man kan legge inn inntekt og se
hvordan det påvirker uføretrygden. Selvbetjeningsløsningen
lanseres høsten 2014.

De nye uføretrygdreglene gjelder fra 1. januar 2015, mens den
første utbetalingen av uføretrygd etter de nye reglene skjer 20.
januar 2015

Det nye regelverket for uføretrygd har tre tydelige endringer sammenlignet med dagens modell:

Hva er det da som er nytt?

1. Det blir enklere og mer lønnsomt å
kombinere uføretrygd med inntekt.

For det første kan du jobbe så mye du vil ved siden av uføretrygden. Det skal nemlig alltid lønne seg å jobbe ved siden av
uføretrygden. Og viktig å merke seg er at den uføretrygdede
beholder uføregraden, uansett hvor stor inntekt vedkommende
har?
De nye reglene for uføretrygd gir mer fleksibilitet og nye
muligheter for mange av de uføre, og ikke minst, så er det nye
regelverket enklere enn dagens.
Hva betyr så det nye regelverket for den enkelte? Og hvordan kan
man melde fra til NAV om inntekt man har ved siden av uføretrygd?
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De nye reglene er ikke å forstå slik at alle med uføretrygd må ut i
jobb. De innebærer imidlertid at vi får et regelverk som ikke skal
oppleves som et hinder for de som har mulighet til å jobbe.

Man går fra hindringer i regelverket til regler som gjør det enklere
å kombinere arbeid og uføretrygd.

Konklusjonen for dette blir at det nye regelverket fjerner hindringer, slik at det alltid skal lønne seg å jobbe ved siden av
uføretrygden.
Den uføre beholder uføregraden, og får tilbake full utbetaling
av uføretrygd om man likevel ikke har mulighet til å jobbe.

2: Uføretrygd skattlegges som lønn

Ny skatt gjør det mer lønnsomt å jobbe ved siden av uføretrygden.
Uføretrygd skal likevel skattlegges høyere enn uførepensjon.
Derfor er størrelsen på uføretrygd høyere før skatt, slik at den
uføre skal sitte igjen med om lag det samme.
Hvor mye man skal betale i skatt er individuelt og avhenger
av flere forhold i den enkeltes totale økonomiske situasjon. For
noen vil den nye skattleggingen derfor føre til at utbetalingen av
uføretrygd etter skatt, blir ulik det de har utbetalt etter skatt i
uførepensjon.
Antall trekkfrie måneder reduseres. Tidligere var uførepensjonen
trekkfri bare i desember. Nå blir den i likhet med det som gjelder
for andre arbeidstakere trekkfri i juni, og med halv skatt i
desember.
Man finner mer mer informasjon om skatt hos Skatteetaten.no,
og hos Skatteopplysningen på telefon 800 80 000.
Skatteetaten sender ut nytt skattekort i desember, og etaten
melder automatisk inn den enkeltes nye skattetrekk til NAV.
Dersom man mener at skatteetaten har brukt feil grunnlag
for å beregne skatt, kan man endre skattetrekket elektronisk
fra 15. desember.

Påminning
Som medlem av LUPE har du flere fordeler i tillegg til
engasjerte tillitsvalgte som gjøre en jobb for deg. Som
f.eks. medlemsbladet, advokathjelp, kurs, opplæring
i likemannsarbeid, samt sosiale tiltak rettet mot de
utviklingshemmede – for å nevne noen. Vi minner derfor
om at medlemskontingenten er et svært viktig bidrag
for at vi skal ha ressurser til å fortsette arbeidet.
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Skrive for Under Lupen?

Landsstyret
inviterer Til
Sentral
likepersonssamling

H

ar du noe på hjertet som du mener LUPEs medlemmer burde
vite om? Eller har du opplevd noe noe du gjerne vil formidle til
medlemmene i LUPE?
Ja, tenker du, men det er så vanskelig å få satt ord på det. I så
fall skal du være klar over vi i redaksjonen gjerne vil gjøre det vi
kan for å hjelpe deg med det. Send noen ord om det du vil fortelle
– noen stikkord er ofte nok. Så bistår vi med å sette ord på det.
Det kan hende at du gjerne vil ha en reportasje fra en tur eller et
arrangement du har vært med på.

På Olavsgaard Hotell, Skjetten
9 – 11 april 2015

Fyll da ut et ark eller en e-post der du gir oss følgende informasjon,
så skal vi forsøke å få laget en sak på det:

Program::

1. Hvem stod for arrangementet/turen?
2. Hvor foregikk det?
3. Hvor mange deltok?
4. Var det noen utenfor LUPE som bidro, f. eks. at noen leverte
mat, leverte musikk eller bidro med annet.
5. Og mens du skrev noen ord om dette - det behøver ikke være
mange ordene - så kom du kanskje på noe mer som burde
være med. Det noterer du til slutt.
Og vi er veldig glad i å få bilder fra arrangementene. Innlegget blir
publisert i ditt navn. Dersom du ikke ønsker å stå fram med navn,
men redaktøren finner at stoffet er viktig å få med, så kan han
publisere det som redaksjonelt stoff uten avsender.
Send gjerne stoffet i god tid før utgivelse. Da har vi en mulighet
til å ta kontakt om det er noe vi lurer på, og som vi trenger å få
flere opplysninger om.

Torsdag 9.

før 20:00 	Frammøte
20:00 	Middag

Fredag 10.

06:30 – 09:00	Frokost
09:00 – 09:30	Åpning, registrering, praktiske 		
opplysninger.
09:45 – 13:00	Arv – Testamente
13:00 – 14:00	Lunsj
14:00 – 17:00	Husbanken, regler og retningslinjer
19:30	Middag

Lørdag. 11.

07:00 – 09:00	Frokost
09:00 – 10:00	Likepersons håndbok
10:15 – 12:00	Likepersons arbeid, erfarings utveksling
12:00 – 13:00	Lunsj
13:00 – 16:00 Studietur
16:00 – 16:30	Avslutning / evaluering
Påmelding gjennom ditt fylkeslaget eller direkte til
Landsstyret på landsstyret@landsforbundet-lupe.no
innen 1. mars 2015

Naku.no
S

om mange av våre lesere vil være kjent med, eksisterer
det en elektronisk kunnskapsbank om utviklingshemming.
Banken er ikke spesielt rettet mot oss foreldre, men mer mot
kommunalt ansatte som på en eller annen måte jobber med
og for utviklingshemmede. Formålet er at disse skal kunne dra
nytte av erfaringer fra andre kommuner og ha tilgang på forskning
og fagutvikling ved høgskoler og universitet.
Stoffmengden er enorm. Helt fra starten i 2006 har en søkt å
bygge opp en elektronisk kunnskapsbank som man vel kan si er
akademisk preget. Imidlertid vil vi oppfordre våre medlemmer å gå
inn på Naku.no og plukke ut artikler og forskningsresultater som
kan være aktuell for den enkelte.
Noe mer leservennlig er et magasin NAKU gir ut som er kalt
«UTVIKLING». Siste nummer har som hovedemne kunnskap, og
som i hovedsak forteller om nettstedets indre liv og om hvordan
den søker å nå ut til kommunalt ansatte og andre som er opptatt
av fagområdet. Og her kommer vi foreldre, søsken og andre med
direkte tilknytning til utviklingshemmede inn. NAKU tilbyr våre
medlemmer Utvikling fritt tilsendt og kostnadsfritt. Du kan oppnå
gratis abonnement ved å gå inn på naku@hist.no.
NAKU har kontorer i Trondheim med seks ansatt og ledes av
professor Karl Elling Ellingsen. En egen faggruppe er oppnevnt av
helsedirektoratet og har 15 medlemmer. To av disse representerer
interesseorganisasjonene LUPE og NFU. I LUPE er Otto Drage
fast medlem med undertegnede som vararepresentant. Den
19. november 2014 hadde jeg gleden av å være til stede på et
faggruppemøte. Når referatet fra møtet foreligger, skal jeg få lov
til å komme tilbake til hvilke saker som ble tatt opp.

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet
AKERSHUS

OPPLAND

Asker kommune

Gran kommune

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

Tlf. 61 33 84 00
postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

Ullensaker kommune

ROGALAND

Tlf. 66 10 80 00
postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

HEDMARK
Stange kommune

Tlf. 62 56 20 00
post@stange.kommune.no
www.stange.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Kristiansund kommune
Dale Dagsenter

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

NORD-TRØNDELAG
Inderøy kommune

Tlf. 74 12 42 00
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no
www.inderoy.kommune.no

Tysvær kommune

Tlf. 52 75 70 00
post@tysver.kommune.no
www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Midtre Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00
E-mail: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
www.midtre-gauldal.kommune.no

TROMS
Lavangen kommune
Tlf. 77 17 65 00
E-mail: post@lavangen.kommune.no
www.lavangen.kommune.no

VESTFOLD
Larvik kommune
Tlf. 33 17 10 00
E-mail: postmottak@larvik.kommune.no
www.larvik.kommune.no

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

Tore Gulbraar
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annonser

kontakt info

Hatløy Catering
Ulstein Verft
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

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

Arbeids- og
Treningssenteret
Gjøvik/Toten AS (ATS)
Damsletta 4
2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

Rema 1000
Sandnessjøen

Lisa Gjøvik Andresen

Tannlege

Nesset
8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 04 01 30

Halden
Betongtransport AS

Torggata 83, 2317 HAMAR
Tlf. 62 53 46 00

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00

Toten Økonomitjenester AS
Audheimgården, 2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30
okonomitjenester.no

Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD
Tlf. 400 28 220

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Vidaråsen Landsby

ANONYM
STØTTE

Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Hardanger Interkommunale
Barneverntjeneste
Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00

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

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 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

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 	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

32 28 71 84 / 924 19 625

syn-ti@online.no

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

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

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

908 71 580

Landsstyret

Fylkesledere

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet
Kirkev 166, 0450 OSLO
Tlf. 22 11 80 80

Verv

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

Agder

Synnøve Tisland	Øvre Laudal, 4534 Marnadal

Saksarrinden 62, 5253 Sandsli

6146 Åheim

9302 Rossfjordstraumen

www.nordreaasen.no

Trøndelag	Magne Skjetne	Pb. 5337, Nardo 7430 Trondheim 992 44 720

magneei@online.no

Vestfold	Ivar Tolstad	Villaveien 3b, 3674 Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Redaktør	Jann-Oskar Granheim	Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes

932 11 937

jann-osk@online.no

LUPEs kontor	LUPE	Hans Nilsen Haugesg.
		
44B, 0481 Oslo

22 22 14 82

Annet
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