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kjære medlemmer og andre interesserte som leser vårt medlemsblad. 
etter lang ventetid kom endelig rettssikkerhetsutvalget sitt arbeid 

i gang og samtidig ble det nedsatt en referansegruppe som skulle bistå 
dette utvalget. dessverre så valgte noen organisasjoner å stå utenfor denne 
gruppen på grunn av at utviklingshemmede på ingen måte var representert 
i gruppen. det stemmer på ingen måte da forbundsleder anette drangsholt, 
fra autismeforeningen, representerer ffo i dette utvalget. i referansegruppen 
sitter undertegnede og steinar Wangen på vegne av Lupe og ffo. steinar 
Wangen er en av 2 utviklingshemmede som sitter i referansegruppen og vi 
håper at det nå skal bli arbeidsro i både utvalget og referansegruppen slik at 
man får gjort det som må gjøres for å bedre levekårene og rettssikkerheten 
for både utviklingshemmede og ikke minst deres pårørende. i dag opplever 
man at vi har mange gode lovfestede rettigheter, men problemet er å få 
oppfylt disse rettighetene. mye av grunnene til at man har så vanskelig for å 
få sine rettigheter skyldes kommunal økonomistyring, de utviklingshemmede 
har i mange år opplevd å bli utsatt for årlige kutt i kommunale budsjett. til 
tross for gjentatt forsøk på å skolere kommunepolitikere rundt om i landet, 
så virker det som at det er bestemt at denne gruppen skal måtte leve med 
årlige kutt og reduksjoner i sine tilbud. Lupe vil arbeide for å få en sterkere 
statlig styring på det statlige støtteordningene som kommunene får når de 
har utviklingshemmede innbyggere over 16 år bosatt hos seg. kommunene 
får en fast sats på rundt kr. 500.000,- årlig for hver utviklingshemmede over 
16 år, i tillegg kan kommunene søke om tilskudd til ressurskrevende brukere. 
dessverre så er ikke disse tilskuddene øremerkede og går inn i den totale 
«potten» av statlige tilskudd til kommunene.

et annet problem vi opplever stadig mer av rundt om i kommunene er at 
omsorgsoppgaver til utviklingshemmede blir lagt ut på anbud. i en del saker 
har omsorgsoppgaver blitt lagt ut på anbud uten at pårørende/verge har gitt 
tillatelse til det. kommuner har gitt fra seg nokså mye informasjon om enkelte 
personer som skal ut på anbud uten at pårørende har gitt løyve til å dele slik 
informasjon med andre. 

vi har opplevd en del opprivende saker der enkelte utviklingshemmede har blitt 
tvangsflyttet til en ny bolig etter at et firma har tatt over omsorgsoppgavene, 
uten at verken verge eller pårørende har blitt varslet om dette. i en sak 
opplevde også pårørende å bli fratatt vergemålet på grunn av at man ble for 
brysom for firma og kommunen. slike saker aksepterer vi ikke og vi vil bruke 
våre muligheter gjennom referansegruppen og rettssikkerhetsutvalget til å få 
stoppet denne praksisen.

fra 01.01.15 ble uførereformen innført noe som resulterte i at alle fikk 
en noe høyere bruttoinntekt, men man fikk også en god del høyere skatt å 
betale. Lupe har fått flere henvendelser fra utviklingshemmede og pårørende 
som til sin fortvilelse oppdager at, til tross for en høyrere bruttolønn, så er det 
mange som får mindre utbetalt enn før reformen. Lupe har tatt tak i dette og 
allerede før reformen ble innført advarte vi om dette da det ikke ble vurdert 
hvilke konsekvenser denne reformen kunne få for en del personer. på grunn 
av høyere brutto må man betale høyere egenandel for bistand i hjemmet, man 
taper omtrent halve rentefradraget hvis man eier bolig, man har får høy inntekt 
til å kunne få bostøtte m.m. i enkelte saker har vi hørt om inntektstap på opptil 
kr. 50.000,- i årlig tap, noe som er svært alvorlig for de som allerede ikke har så 
mye. vi håper at denne reformen vil bli evaluert så snart som mulig slik at man 
kan få ryddet opp i disse alvorlige feilene og få på plass en bostøtteordning som 
er tilpasset dagens bruttinntekt.

haraLd m kvame hansen
forbundsLeder

rettssikkerhet

annonser

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 37 13 22 44

Solveien Bil A/S
Solvegen 22
1533 MOSS

Tlf. 69 25 08 90

Varli AS
Vestbyvegen 24

2420 TRYSIL
Tlf. 950 55 056

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Malermestrene
BMV AS

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE

Tlf. 71 20 13 50

Hallingdal
Renovasjon IKS

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Tollbug. 2
3187 HORTEN

Tlf. 33 08 64 00

Skudenes & Aakra
Sparebank
 Åkraveien 1

4270 ÅKREHAMN
Tlf. 03 361

avd for
vernepleierutdanninga

6402 MOLDE
Tlf. 71 21 40 00

Låsgruppen AS
Kallerudsvingen 5

2816GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

Åsveien 6, 3475 SÆTRE
Tlf. 32 79 27 70

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

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

Blomsterloftet
 2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 40 70

Flytanking AS
 7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Johan R. Sunde AS
 6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

Bayer AS
3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04
VENTER LOGO

Ragna Rindals
Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Sole Invest AS
 Dronningengsg 3

0152 OSLO
Tlf. 22 40 40 00

avd. Rogaland
 Høgarinda 14
4332 FIGGJO
Tlf. 909 31 949

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

3612 KONGSBERG
Tlf. 32 76 88 36

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

ANONYM
STØTTE

Mobergs Fysikalske
Institutt AS
Landboden 43

5200 OS
Tlf. 56 30 11 33

Nord Marin A/S
 Bedriftsv. 100

3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Økonor
Reisa Regnskap AS

 Flyplassvegen 4
9152 SØRKJOSEN

Tlf. 77 76 77 98

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

Brække
Eiendom AS

 Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

PostNord AS
 Tana bru

9845 TANA
Tlf. 09 300

Bravida Norge AS
avd Fredrikstad
 1602 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 35 94 00

Tømrermester
Bjørn M. Bamrud

Bergsgata 18
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 33 77 09 30

Holmestrand
Fjellsprenging AS

Fossv 11
3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Cecilie Thoresens v 11, 1153 OSLO
Tlf. 23 16 76 50

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

 Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Gausdal
Fysioterapi

 2653 VESTRE GAUSDAL
Tlf. 61 22 35 26

Tynset
Drosjesentral

 Kongsveien 1
2500 TYNSET

Tlf. 62 48 03 00

Toten
Økonomitjenester AS

 Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30

HR-Revisjon AS
Mart’n Senteret 4. etg. Torget

2403 ELVERUM
Tlf. 62 41 09 00

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

 6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Steinspruten
Bilglass Oslo AS

Tvetenveien 4
0661 OSLO
Tlf. 08 810

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

 Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Tannlege
Lisa Gjøvik Andresen

Torggata 83
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 46 00

Per Knudsen
Arkitektkontor AS

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

Neglspretten
Fotterapi

Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

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

Halden
Betongtransport AS

 Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Bjørn Sollid A/S
Josefinesg 29
0351 OSLO

Tlf. 908 71 447

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN

Tlf. 35 90 57 57

Finn Hunstad A/S
Svinndalveien 7
1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32

Hadeland
Maskindrift AS

 Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Drosjer Mo
taxisentral AS

Ole Tobias Olsens gate 17
8622 MO I RANA

Tlf. 07 550

avd. Mosjøen
8656 MOSJØEN

Tlf. 03 000

Furnesvegen 12
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 15 19

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Optiker’n Åmot
Briller og

Kontaktlinser
Lilleåsgata 4 D

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 50 52

Coop Byggmix
avd Slemmestad
 Rortunet Kjøpesenter
3470 SLEMMESTAD

Tlf. 31 28 20 61

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Ramlo
Sandtak AS

 Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

avd. Aust-Agder
4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Dr. Ing.
Bjørn Buen AS

 Heggumhøgda 1
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 00 10

Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Breivikv 5
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 00

Furulund
Kro og Motell AS

Stokke Ravei 158
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 38 00
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førjuLscruise 
tiL strømstad

da vi var kommet vel fram til sandefjord gikk vi straks ombord 
i båten, der det bar rett til resturant færder. der var det 

dekket til en rikholdig julebuffet med masser av god mat. tett 
inn under jul er det mange som drar til strømstad. svært mange 
reiser dit for å handle, og denne lørdagen var inntat unntak. det 
var derfor veldig mange flere enn oss som ombord på båten, så 
det ble ganske lange køer før vi fikk maten på tallerkenen.

 vi var hyggelig plassert i restauranten, med fin utsikt over 
havet og solnedgangen, så humøret var på topp på tross av at vi 
måtte stå i kø en stund. 

 
vel fremme i strømstad gikk turen videre til nordby kjøpesenter. 
her hadde vi en times stopp, og det var mange fulle handleposer 
som ble brakt tilbake til bussen. 

 taxfree-butikken om bord i båten fristet også mange til å 
handle litt vin og andre godsaker.

 
etter en hektisk og ganske lang dag med mange inntrykk og 
opplpevelser, var mange både slitne og trøtte. humøret var like-
vel på topp, så det ble allsang i bussen på vei hjemover.

 som vanlig var det fornøyde deltakere som ankom ragna 
ringdal om kvelden.

den 13. desember hadde fylkeslaget oslo og akershus invitert til 
førjulscruise sandefjord – strømstad. en slik juletur er en viktig sosial happening, 

så det var 40 forventningsfulle og glade medlemmer som møtte 
i bussen på ragna ringdal lørdag morgen.

– reidun –

om meg:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed:

vervet medLem nr. 1:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervet medLem nr. 2:

navn:

adresse:

postnr.:    poststed: 

klipp ut talongen og send per post til:  under Lupen, hans nielsen haugesgt. 44b, 0481 oslo

 bjørn vidar og geir tar en pause i praten til ære for fotografen, 
mens reidun, victoria og kristine morer seg med hyggelig prat 
over bordet.

 det var høy stemning under hele turen, og deltakerne hadde det kjempetrivelig både under båtturen og i strømstad. over ser vi ulrike 
og anja som boltrer seg i det gode utvalget, kaia og geir som nyter bordets gleder, astrid som har et godblikk å dele med leserne av 
Ùnder Lupen, og et gladgjeng som trives med plassene de fikk ombord.

vervet medLem nr. 3:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed:

vervet medLem nr. 4:

navn: 

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervet medLem nr. 5:

navn:

adresse:

postnr.:    poststed: 

vervekampanje
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noen få mennesker kan gjøre en stor forskjell for mange andres hverdag. 
i østfold står både fisketurer og juleball på kalenderen.

– odd arne ruud –

friviLLige 
samLer mye 

foLk

på fisketur 
i glengshølen arrangeres det årlig arrangementet «fisker for en 
dag». en vennegjeng med stor fiskeinteresse inviterer brukerne 
av byens dagsenter til en dag med fiske etter blant annet gjedde, 
mort og abbor. sist sommer samlet dette arrangementet over 
100 mennesker.

– vi forbereder oss godt, et par stykker av oss er ute noen 
dager i forkant og kaster ut en del mat slik at vi er sikre på at 
fisken er her når vi starter fisket. det er nesten sånn at vi kan gi 
fiskegaranti, forteller primus motor morten martiniussen.

under arrangementet kan de som føler for de kjenne på fisk i 
akvarium, og ingen fiskedag er vellykket uten en god porsjon med 
grillmat. 

vennegjengen bak arrangementet stiller med alt fiskeutstyr 
til de fremmøtte.

 ut i naturen: det er ikke alltid det er størrelsen på fisken 
som er avgjørende for en god fiskeopplevelse. for mange er turen 
ut i frisk luft med masse positive sanseinntrykk mer enn nok for 
å få frem smilet. 

venter på storfangsten: cato kristiansen fra sarpsborg stortrives med fiskestanga i hånden.  
arrangementet «fisker for en dag» samlet sist sommer over 100 mennesker.
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juLebaLLet
i sarpsborg blomstrer frivilligheten for å skape positive arr-
angement for mennesker med bistandsbehov. i midten av 
desember 2014 deltok neste 400 mennesker under årets jule-
ball i sarpsborghallen. årets arrangement var nummer 16 i 
rekken, primus motor kai robert johansen skryter stort av alle 
bidragsyterne som sørger for dette store gratisarrangementet.

– det blir alt for mange å ramse opp, men det er støtte fra 
en lang rekke med organisasjoner, bedrifter, privatpersoner og 
sarpsborg kommune som gjør dette arrangementet mulig, smiler 
entertaineren. 

juleballet samler folk i fra hele østfold, til neste år er 
juleballet planlagt arrangert på Quality hotel & resort sarpsborg.

 storfint besøk: gjesteartist johann Lund andersen fra oslo 
imponerte med fremragende spill på trekkspill under jule-ballet i 
sarpsborg.

 byens store sjarmør: tore «elvis» kristiansen fra spillopp-
gjengen sjarmerte store deler av de fremmøtte med elvis 
presley-klassikeren «blue christmas».

 musikaLsk iLdsjeL: kai robert johansen har i en årrekke arrangert juleball for mennesker med bistandsbehov. Lise svendsen fra 
fredrikstad og kai johnny ulsby fra halden brukte mye av kvelden på dansegulvet. 
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med fokus på 
mennesker

for noen innebærer det hjelp til å komme seg tilbake til et 
yrkesaktiv liv. mens andre trenger veiledning for å finne veien 

inn i yrkeslivet. en vei de ikke ville funnet uten den hjelpen og 
støtten som mitra kan gi. for andre handler det om en hverdag 
der det er tilrettelagt for at de skal kunne være aktiv og ha en 
meningsfylt arbeidsdag. 

en vekstbedrift
mitra as er en vekstbedrift som skal skape varige arbeidsplasser 
for yrkeshemmede. 

bedriften har tre målgrupper. i den ene målgruppen finner 
vi de som får tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet 
(aps). dette kan være mennesker som av forskjellige grunner 
har måttet takke av i den jobben de har hatt så langt. de søkes 
inn gjennom nav, og her får de vurdert hvilke muligheter de har til 
å komme tilbake i yrkeslivet igjen.

i en annen målgruppe finner vi lærekandidaten. han eller hun får 
et tilbud som er et supplement til den ordinære yrkesutdanningen 
som innebærer skole – lærlingetid – fagbrev. målet med denne 

ordningen er at kandidaten skal få delkompetanse i forhold til 
et fagbrev. etter fullført læretid og bestått kompetanse, får 
kandidaten et kompetansebevis. tilbudet er en del av den 
videregående opplæringen som kandidaten har krav på, og det 
finansieres av fylkeskommunen. det er også forventet at eleven 
har en viss forventet produksjonsevne. 

 som for andre elever ved videregående skoler, er dette et opp-
legg som finansieres av fylkeskommunen.

vta
forkortelsen står for varig tilrettelagt arbeid. her arbeider de 
som har behov for tilrettelegging og daglig oppfølging gjennom 
arbeidsdagen. de er ansatt i mitra og omtales som deltakere. 
det likestiller de med alle de andre i bedriften, uavhengig 
av kompetanse og yteevne. dette understreker det positive 
menneskesynet som ligger til grunn for all aktivitet i mitra, 
og som baserer seg på respekt, pålitelighet, samhandling og 
kompetanse. visjonen «mestring – glede – vekst» gir sterke 
føringer for hva mitra gjennom all sin aktivitet skjal inspirere til. 

 det er varierende grad av tilrettelegging for de enkelte 
deltakerne på vta. i utgangspunktet er det lagt opp til cirka 
8 deltakere pr ordinært ansatt, men i enkelte tilfeller kan en 
enkeltdeltaker ha sin personlige veileder som er bare hans eller 
hennes. slike ordninger betinger at kommunen kjøper ekstra 
ressurser hos mitra.

 det stilles naturligvis store krav til arbeidsledere og 
tilretteleggere. i tillegg til plettfri vandel skal de ha personlig 
egnethet til å ta på seg oppgaven. de må like å jobbe med 
mennesker med særskilte behov og ha et stort personlig 
engasjement overfor oppdraget sitt. frode Lund-hansen, som er 
direktør ved mitra, kan fortelle om en arbeidstokk som er svært 
glade i jobben sin, og som utstråler glede og godt humør. det har 
naturligvis positiv innvirkning på arbeidshverdagen, også til alle 
ordinært ansatte.

 arbeidslederne og tilretteleggerne sitter på høy, variert og 
omfattende kompetanse i alt fra praktiske fag til vernepleie, 

mitra as på finnsnes har en snart tjue-årig historie med fokus på
mennesker med utfordringer som de trenger veiledning, 

hjelp og støtte for å håndtere. 
– jann-oskar granheim – 

ergoterapi, økonomi og pedagogikk – for å nevne noen av de over 
tjue fagområdene de behersker til sammen.

saLg av varer og tjenester
om lag to tredjedeler av de som er knyttet til forskjellige tiltak 
hos mitra, er knyttet til vta. de produserer varer og tjenester som 
selges i markedet. og de konkurrerer om oppdragene på lik linje 
med en hvilken som helst annen bedrift som leverer de samme 
varer og tjenester. dermed må de stå like mye på i forhandlinger 
om råvarer og oppdrag, og forplikte seg overfor oppdragsgivere, 
ut fra samme krav som i alle andre bedrifter. frode Lund-hansen 
understreker derfor at finansieringen av vta tiltaket er sterkt 
avhengig av de oppdragene de får og varene de selger. 

forretningsområdene til mitra spenner over å være leverandør 
innen arbeidsrettede tiltak, til industri, vaskeri og service. 

 innen området industri leverer mitra trepaller (standard- og 
skreddersøm), brøytestikker av plast i forskjellige varianter og 
farger og med eller uten refleks, samt båtlunner.

 bedriften har to vaskerier. det ene ligger på stonglandseidet 
i tranøy og det andre på finnsnes. vaskeriene tar i hovedsak på 
seg oppdrag for institusjoner. vask av privat tøy utgjør en svært 
liten del.

 

 

innenfor serviceområdet leverer bedriften et drøyt ti-talls 
tjenester. de spenner over et vidt område som for eksempel 
håndtering av hjelpemidler, levering av strøsand i sekk, kafé, 
catering, forskjellige utendørs tjenester som snømåking og 
grøntarbeid, samt reparasjonsarbeid.

 

 sylvi jenssen trives i vaskeriet. her plukker hun klær ut av en 
av vaskemaskinene.

 sylvi jenssen og roy inge johannessen sørger for at de nyvaskede klærne gjøres klar for kundene.

 servicegutta kai petter gullmæle (med solbriller) og arnt 
petter berg poserer foran en av bilende til mitra.
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fakta om mitra as 
og vekstbedrifter:

•	en vekstbedrift i tre kommuner, Lenvik, sørreisa 
og tranøy, og en tiltaksarrangør i midt-troms.

•	etablert som Lenvik asvo i 1996.

•	mitra as som interkommunal bedrift fra 
2000/2001.

•	mitra as skal ha virksomhet i sine eierkommuner.

•	bedriften er godkjent av nav troms.

•	mitra as er equass-godkjent.

•	medlem i arbeidsgiverforeningen for vekst-
bedriftene (asvL), som organiserer ca 230 
bedrifter og 13000 ansatte.

•	 vekstbedriftene produserer varer og tjenester  
for ca 1 milliard kroner pr. år.

•	 vekstbedriftene selger tjenester til nav, 
kommuner og fylkeskommuner for ca 1,1  
milliard pr. år.

•	 vekstbedriftene skal organiseres som 
aksjeselskaper.

•	 vekstbedriftenes formål er å skape varige 
arbeidsplasser for yrkeshemmede.

•	 vekstbedriftene skal ikke ha som formål å skaffe 
eierne økonomisk utbytte.

•	overskuddet skal forbli i selskapet og komme de 
yrkeshemmede til gode.

•	 aksjemajoriteten i selskapet innehas som regel 
av kommuner og fylkeskommuner.

en betydeLig arbeidsgiver
mitra engasjerer i skrivende stund om lag 115 personer. blant de 
115 utgjør ordinært ansatte, administrasjon og tilretteleggere, 
ca. 25 årsverk. det gjør mitra til en betydelig arbeidsgiver 
i regionen. det gjør også ordningen med vekstbedrifter til 
suksessfortellingen som skal berettes når flest mulig skal ut 
i arbeidslivet. 
og tjenestene og varene deres etterspørres, og det kommer-
sielle salget står for 58% av omsetningen ved bedriften, og biler 
med mitra logo på er et vanlig syn i trafikkbildet på finnsnes og 
i regionen, når varene og tjenestene deres skal ut til kundene.

i neste utgave av under Lupen vil vi fortelle om møtet med 
noen av de menneskene som arbeider hos mitra as.

 vaskeriet og administrasjonen til mitra holder til i vakre lokalet i dette bygget som ligger fint til helt nede i fjæra på finnsnes.

 fra produksjonslinja ved pallefabrikken i sørreisa.  brøytestikkene i bruk.

 palleproduksjon i sørreisa.

 fra vaskehallen på finnsnes.



14  |  under Lupen nr. 1 2015 under Lupen nr. 1 2015  |  15

bostedsbydel skal fatte et vedtak om dagsenterplass, men 
det er opp til den utviklingshemmede selv å bestemme 

hvilket dagsenter som er det beste og mest ønskelige. det 
valgte dagsenter er pålagt å gi et godt og tilpasset tilbud. hvis 
det i søkerøyeblikket ikke er plass, skal vedkommende settes 
på venteliste. 

i praksis betyr dette at alle mennesker med utviklingshemning 
som bor i oslo, og som har eller skal ha et dagtilbud, fritt kan 
velge mellom de kommunale eller de ideelle, f.eks. ragna ringdals 
dagsenter. det er fastsatt en ensartet pris for alle tilbydere sett 
i forhold til den bemanningen hver enkelt har behov for. 

ragna ringdals dagsenter er tildelt konsesjon i oslo, for å gi 
mennesker med utviklingshemning dagtilbud. konsesjonen 
gjelder fram til 31. mars 2021. vi har også mulighet til å gi tilbud 
til personer som bor utenfor oslos grenser.

ragna ringdals dagsenter har over 60 års erfaring, fine tilrette-
lagte lokaler og godt utdannede og flinke ansatte. samtidig 
som konsesjonen trer i kraft åpner vi dagsentervirksomhet i 
et nytt og flott bygg som er godt tilpasset for mennesker med 
utviklingshemning samt store hjelpebehov. 
 
de personer som ønsker et dagtilbud, eventuelt ønsker å bytte til 
et annet dagsenter, skal henvende seg til bostedsbydel. bydelen 

og dagsenter lager en kontrakt hvor tilbud, pris etc. er nedtegnet. 
det er selvsagt som regel ønskelig å besøke flere dagsentra før 
man bestemmer hva som er det beste.

andre dagsenter som har fått konsesjon er f.eks. radarveien og 
holmenkollen dagsenter. signo conrad svendsen senter har også 
fått konsesjon. det samme har bab omsorg a/s.

fritt 
brukervaLg tiL 

dagsentere
i oslo fra 1. april i år

fra 1. april i år er anbudsutsetting av dagtilbud i oslo for mennesker 
med utviklingshemning en saga blott. alle mennesker med 

utviklingshemning, som har behov for et dagtilbud, kan nå fritt 
velge mellom de tilbud som oslo gir.

 

medLemskontingent
har du ikke fått tilsendt krav om medlemskontingent? 
da skal du bare ta det med ro inntil videre.

på grunn av omlegging av systemet for innkreving 
av medlemskontingenten, blir nemlig kravene sendt ut 
noe senere i år enn tidligere.

frist for betaling av kontingenten er derfor satt til 
1. mai.

verv 5 medLemmer 
og bli med i trekningen om et weekendopphold for 2 på 
historiske olavsgaard hotell (et dobbeltrom inkludert 
frokost for 2 personer).

eller du kan velge et gavekort med verdi på kr. 1.000 
som kan benyttes på valgfritt nordic choice hotell.

verv 3 medLemmer 
og bli premiert med en flott ryggsekk fra Lupe!

verv 3 
medLemmer og 

få ryggsekk

verv 5 
medLemmer og 

vinn 
hoteLLopphoLd

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, 
Lupe, er en landsomfattende og politisk uavhengig  
organisasjon som arbeider for at psykisk utviklings-
hemmede skal bli akseptert som likeverdige med-
mennesker og få gode bolig-, arbeids- og fritidstilbud. 
vi trenger trenger din hjelp til å verve medlemmer!

benytt vervekupongen på side 5 i dennne utgaven av medlemsbladet eller innmeldingsskjema via våre nettsider 
www.landsforbundet-lupe.no/vervekampanje. innmeldingsfrist for å delta i trekningen av hotelloppholdet er 31.12.15.  
medlemskontingenten er kr. 200,- pr år.
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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

Frogn kommune
Enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg
Tlf. 64 90 60 00
E-mail: postmottak@frogn.kommune.no

www.frogn.kommune.no

ANONYM STØTTE

BUSKERUD

Kongsberg kommune
Tlf. 32 86 60 00
E-mail: postmottak@kongsberg.kommune.no

www.kongsberg.kommune.no

FINNMARK

Kvalsund kommune
Helse og Sosial
Tlf. 78 41 55 55
E-mail: servicetorget@kvalsund.kommune.no

www.kvalsund.kommune.no

HEDMARK

Hamar kommune
Tlf. 62 56 31 28
E-mail: postmottak@hamar.kommune.no

www.hamar.kommune.no

HORDALAND

Masfjorden kommune
Tlf. 56 16 62 00
E-mail: post@masfjorden.kommune.no

www.masfjorden.kommune.no

MØRE OG ROMSDAL

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

Ålesund kommune
Tlf. 70 16 20 00

postmottak@alesund.kommune.no
www.alesund.kommune.no

NORDLAND

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

www.bronnoy.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Grong kommune
Familibasen v/Psykisk Helseteam
Tlf. 74 31 21 00

postmottak@grong.kommune.no
www.grong.kommune.no

Inderøy kommune
Tlf. 74 12 42 00

E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

Namsos kommune
Tlf. 74 21 71 00

postmottak@namsos.kommune.no
www.namsos.kommune.no

Nærøy kommune
Tlf. 74 38 26 00

postmottak@naroy.kommune.no
www.naroy.kommune.no

OPPLAND

Gran kommune
Tlf. 61 33 84 00

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

ROGALAND

Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00

post@tysver.kommune.no
www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG

Hitra kommune
Tlf. 72 44 17 00

postmottak@hitra.kommune.no
www.hitra.kommune.no

VEST-AGDER

Vennesla kommune
Tlf. 38 13 72 00

epost@vennesla.kommune.no
www.vennesla.kommune.no

ØSTFOLD

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

www.hvaler.kommune.no

annonser

trønderbraZZ i trondheim ønsker landets 8 musik-
korps for utviklingshemmede velkommen til 

korpsfestivalen viviL 2015 i dagene 5. juni til 7. juni. 
i tillegg kommer 2 korps fra utlandet.

velkommen også til dere som vil komme for å 
høre og se på alle de dyktige og flotte musikerne og 
engasjerte instruktører og ledere. vi gleder oss alle. 
følgende musikkorps er invitert til korpsfestivalen:

korps-
musikk 
viviL

austfjord musikkorps 
jevnaker/hønefoss

haug musikkorps 
høvik/bærum

torshovkorpset 
oslo

trønderbraZZ 
trondheim

tveiterås skoLekorps 
bergen

utsiktsbakken brassband 
Lillehammer

vasshjuLet tut og bLæs 
rasta/Lillestrøm 

brastistick 
elverum

20
15

MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORBUNDET FOR UTVIKLINGSHEMMEDE OG PÅRØRENDE

nr. 1 - 2013

Trønderbrazz side       4-5 

Integreres til ensomhet  side        6

Overgrep mot mor og datter  side          7 

Nye regler for tildeling av midler   side          9 

Københavnturen 2012  side         14
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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

agder synnøve tisland øvre Laudal, 4534 marnadal 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 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 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

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 

annonser kontakt info

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

www.stfk.no

Kapellv. 6
0487 OSLO

Tlf. 22 79 73 00

Vidaråsen Landsby
 Landsbyveien 34

3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.no

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

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

www.harila.no

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Ta vernepleierutdanning
i Nord-Norge!

Da er Høgskolen i Harstad stedet for deg:
Godt læringsmiljø,
Høy trivselsfaktor,
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

Schweigaards gate 4, 0107 OSLO
Tlf. 22 05 50 00 - www.akershus.no

Vegg- og Takmontasje AS
 Produksjonsveien 16
1618 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 12 30

Murmester
Ragnar Haugen

Industriv. 11, 1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 38 - Mobil 950 32 914

Stensrud Transport
 Haugveien 48, 1892 DEGERNES

Tlf. 906 56 157

Prozo Norge AS
 Tuneveien 10, 1710 SARPSBORG

Tlf. 69 15 39 00

 Thonsveien 68, 1816 SKIPTVET
Tlf. 69 80 91 30 - Mobil 908 58 743

Roald Amundsens gate 33, 1723 SARPSBORG
Tlf. 69 10 80 40 - www.sarpsborgasvo.no

Byggmesterfirma
Jørgensen & Kemkers AS

Istre, 3280 TJODALYNG
Tlf. 33 17 22 80

AB Maskin
 Akslastien 3, 7820 SPILLUM

Tlf. 74 27 61 05

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Steinar L. Hansen AS
Korsgårdsveien 35

3089 HOLMESTRAND
Tlf. 911 88 815 / 928 88 815

Gjøvik Båtforening
 2803 GJØVIK
Tlf. 971 75 980

Havhesten
 6902 FLORØ

Tlf. 57 75 67 20

Ortopediteknikk AS

Kilengaten 15 B
3117 TØNSBERG

Tlf. 33 01 76 00

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget
3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Idrettsveien 2, 7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

K. Halstensen AS
 5399 BEKKJARVIK

Tlf. 55 08 40 00

Indremisjonshjemmet
 Hollendergaten 15

5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

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

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Atrå
Handelslag SA

 Atråvegen 426
3656 ATRÅ

Tlf. 35 09 89 00

Sanderv. 2, 1400 SKI
Tlf. 06 485 / 64 85 68 60

Kræmmervika
Marina

8373 BALLSTAD
Tlf. 907 83 753

Farsund
Voksenopplæring

Ore, 4560 VANSE
Tlf. 38 39 46 70

Anleggsgartner
Marius Gatevold AS

 Jakslandåsen 279
3440 RØYKEN
Tlf. 957 25 265

Coop Bygg-Mix
Tofte

Østre Strandvei 48
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Colosseumklinikken AS
Fredrikstad

 Nygaardsgata 49/51
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24

Strømtanv 39
3950 BREVIK

Tlf. 35 93 10 00

Norcem Brevik
3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 952 55 850
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