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Øvre Telemark
Trafikkskule
Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA
Tlf. 61 32 21 00

Lederen

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Wollenbergs
Ortopediske AS
Strømdallia 4 A
3726 SKIEN
Tlf. 35 91 53 91

Gammelseterlia 7
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Jonny Skaug
& Sønn AS

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 928 26 558

Klippotequet L
Farmandstredet

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

Malermestrene
BMV AS

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12
www.klippotequet.no

HR-Revisjon AS

Mart’n Senteret 4. etg.
Torget
2403 ELVERUM
Tlf. 62 41 09 00

Asvo
Bjørkelangen AS

Møre og Romsdal
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

avd. Molde

Tlf. 71 24 93 00

Mjåvannsvegen 154
4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 907 39 676

Krokvegen 1
2816 GJØVIK
Tlf. 922 30 482

Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Gulv-Service

ANONYM
STØTTE

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40

Per Augestad AS
3241 SANDEFJORD
Tlf. 922 50 545

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD
Tlf. 56 55 28 70

Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Tofte

Østre Strandvei 48
3482 TOFTE
Tlf. 32 79 42 49

Pibo Optik Synsam

Torvet 8, 9405 HARSTAD
Tlf. 77 06 25 50

7240 HITRA
Tlf. 72 44 20 30

Byggmester

Trulsen AS
Lågaveien 1 A
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

Lønneveien 14
3766 SANNIDAL
Tlf. 913 28 783

Tlf. 78 42 48 80

Nesvegen 2 B
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Varanger
Auto AS

Kallerudsvingen 5
2816GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

Omsorgspartner
Vestfold AS
Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Tanavegen 8
9800 VADSØ
Tlf. 78 95 59 00

Dokka

Storgata 55, 2870 DOKKA
Tlf. 61 11 06 00

Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Narvik

Hovedveien 22
8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Brække
Eiendom AS

Bolagsgt 1, 8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Malerfirma

Lasse Gundal

Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

G-Sport
Honningsvåg AS

Murmester

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Bygdinveien 2
2900 FAGERNES
Tlf. 61 35 78 00

Skammelsrud
Sag og Utsalg
Sandbekkveien 510
1892 DEGERNES
Tlf. 69 22 77 36

Ragnar Haugen
Industriv. 11
1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 38
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Kontoradresse

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Kontaktinformasjon

22 22 14 82
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Kontortid
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2317 HAMAR
Tlf. 62 52 55 00
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Apotek 1 Bien

Centrum Bil DA

Comfort
Fagernes Rør AS

Boligpartner
Jessheim

Josefinesg 29
0351 OSLO
Tlf. 908 71 447

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

Fana

Titlestadv 230, 5243 FANA
Tlf. 55 91 57 61

Hitra
videregående skole

Byggteknikk
Valdres AS

Kragerø
Naturstein AS
2686 LOM
Tlf. 61 21 90 00

Skogveien 6
2843 EINA
Tlf. 911 59 606

Bjørn Sollid A/S

Varli AS

Vestbyvegen 24
2420 TRYSIL
Tlf. 950 55 056

Anleggsgartner

Marius Gatevold AS

Halden
Betongtransport AS

Byggmeister

Husebybadet

Solumv 179
3533 TYRISTRAND
Tlf. 900 48 349

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Solstein AS

Nedre Nøttveit 12
5238 RÅDAL
Tlf. 53 01 28 61

Torkild Øveren

Jakslandåsen 279
3440 RØYKEN
Tlf. 957 25 265

Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76
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M

edbestemmelse, frihet til å velge, selvstendighet, inkludering og
deltagelse er viktig for alle mennesker med hensyn til hvordan
hverdagen vår skal være. Retten til anerkjennelse for eget særpreg er
en grunnleggende rettighet. For at vi skal kunne oppnå «det gode liv»
er de grunnleggende verdier viktig.
Valgfrihet er grunnleggende i et liberalt demokrati og valg av
levesett er et av de viktigste valgene vi tar. For å ha valgfrihet må
vi ha flere alternativer å velge mellom. Dette betyr at hver enkelt av
oss har mulighet til å velge det alternativet som gir mening i livet,
for eksempel valg av samboer, naboskap eller jobb/dagaktivitet. Ved
valgfrihet må vi vektlegge friheten og ikke begrensningene. Valgfrihet
kan godt bety at vi tar valget i samråd med andre.
Mennesker med utviklingshemning får ofte ikke frihet til å velge.
Begrensningene blir ofte vektlagt i stor grad og innsnevrer valgfriheten.
Begrensningene kan komme fra kommune, fra barnehage, fra skole,
fra hjemmet eller fra arbeid/dagaktivitet. Selvsagt kan begrensninger
ofte være nødvendig, men samfunnet er slett ikke alltid dyktige til å
vektlegge valgfrihet for denne gruppen mennesker.
Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2002 ut en fin veileder
på over 90 sider som het «Frihet til å velge – brukervalg i kommunal
tjenesteyting». Målet var at brukere av tjenester i størst mulig grad
skulle kunne velge fritt mellom ulike leverandører. Mennesker med
utviklingshemning skulle få vedtak om en tjeneste for deretter
fritt kunne velge mellom ulike alternativer. Pengene skulle følge
den enkelte, slik at den som leverte tjenesten skulle få betaling av
kommunen. Veilederen ble som ofte tidligere, store ord på masse papir!
I Oslo har det i flere år vært slik at mennesker med utviklingshemning,
med ønske om dagtilbud eller bolig, ble «lagt ut» på Oslo kommunes
anbudsside. Her kunne tilbydere av dagtilbud eller bolig legge inn anbud
på denne personens tjenestetilbud. Som regel vant det økonomisk
beste anbudet og ønsker ble sjelden tilgodesett. Personen som skulle
ha tjenesten var helt prisgitt Oslo kommunes valg av dagtilbud eller
bolig. Men det nytter å kjempe for en sak! Fra 1. april 2015 startet
«fritt brukervalg» til dagsenterplass i Oslo. Dette ble vedtatt i Oslo
Bystyre i 2014. I desember 2015 ble det vedtatt at det skal være fritt
brukervalg til bolig og omsorgstjenester i Oslo.
Svært mange voksne mennesker med psykisk utviklingshemning
i Norge er uten noen form for arbeid eller dagaktivitet. Økonomiske
forhold i kommunene har en stor del av årsaken. En lovfestet rett
til arbeid og dagaktivitet ville ha endret dette. Det er noe LUPE nå
arbeider for.
Valgfrihet og selvbestemmelse er to ord med omtrent samme
mening. For meg personlig er det viktig at selvbestemmelse ikke betyr
at man skal være uavhengig av andres hjelp. Et selvstendig menneske
må ofte få nødvendig hjelp til et aktivt og verdig liv, eller med andre ord
hjelp til å utøve sin selvbestemmelse. For alle mennesker er det viktig
å bli inkludert i samfunnet og ha selvbestemmelse og deltagelse – og
derved størst mulig selvstendighet. Kort sagt «mestre livet» på sin
egen måte.
Jeg gleder meg til fortsatt å kunne arbeide for og med LUPE for at
mennesker med psykisk utviklingshemning skal få et godt, selvstendig
og inkluderende liv.
– Solveig Klinkenberg, Styremedlem –
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V

egard hadde neppe valgt å utdanne seg til helsefagarbeider
hvis ikke broren hadde vært funksjonshemmet. – Petter har
gitt meg mer kunnskap om livet.
Det sier Vegard Rundhaug. 16-åringen er snart ferdig med
førsteåret på helse- og oppvekstfag ved Strinda V.G.S.
Han er vokst opp med sin psykisk utviklingshemmede bror
Petter på 20. Sammen med foreldrene Gunn Sissel og Arne Jomar
Rundhaug bor de i Bratsberg i Trondheim. Petter er ved Tjønnlia
dagtilbud for psykisk utviklingshemmede. Der er han for tiden
travet opptatt med å bygge en utendørs sjørøverskute.
Søsken av barn med funksjonsnedsettelse klarer seg veldig
bra, viser en forskningsrapport fra NTNU. et sentralt spørsmål
i studien var å finne ut i hvilken grad søsken skuller seg fra
andre på samme alder. det fremgår at når søsken forteller om
oppveskten, forteller de om belastninger og risikofaktorer. De blir
tidlig voksen, må vise hensyn og ta ansvar.

Adresseavisen fotografer har plukket ut hvert sitt bilde fra året som gikk. Morten Antonsen plukket ut dette bildet av Vegard Rundhaug
sammen med storebroren Petter, og sier dette om bildet som ble publisert i avisen den 7. februar i år: – Gulrotvakt i juni. Vegard
Rundhaug fortalte hvordan det er å vokse opp med en psykisk utviklingshemmet storebror. Oppveksten med Petter (20) har ført bror
Vegard inn på utdanning som helsefagarbeider. Når Petter ikke bygger sjørøverskuter i Lego, sørger han for at rådyrene på Bratsberg
ikke stjeler familien gulrøtter.

«Petter har
formet meg»
– Ola Hegvold, Journalist i Adresseavisen –
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Givende og utfordrende
Dette kjenner Vegard seg igjen i. Oppveksten med Petter har
vært både givende og utfordrende.
– Han har vært en ekstra lekekamerat, vi har ofte lekt med
Lego og sett på film sammen. Som elev på videregående har
bakgrunnen min gitt meg en god ballast, mener Vegard.
	Gunn Sissel forteller at Petters utviklingshemming har bydd
på utfordringer for Vegard. Petter har i perioder epileptiske anfall
som ikke har vært så enkelt å takle for lillebror. Vegard var bare
fire år da Petter fikk et stort anfall. Han holdt storebroren til mor
og far kom og overtok.
– Vi har alltid måtett ta hensyn til Petters helsesituasjon,
som kan variere fra dag til dag. Hvis Petter er i form, kan vi dra
på besøk eller gjøre tingsammen. Det har gått mye på Petters
premisser.
Aldri vært flaut
Vegard har aldri vært flau over å ha en storebror med funksjonsnedsettelse.

– Det har alltid vært greit å ha kompiser med hjem. Jeg har
alltid vært åpen om Petter og aldri blitt ertet. For det er jo litt
spesielt å ha en storebror som sitter og bygger Lego og ser på
barnefilm.
Gunn Sissel mener at Vegard har fått litt ekstra ballast i
livet med en funksjonshemmet storebror. Hun er imponert over
hvordan Vegard har taklet utfordringene.
Jobbe med mennesker
– Du må bare godta den responsen du får, du må gi og gi og
tåle mye. Det er en type utfordringer andre ikke møter, du blir
nok bedre rustet til å takle motgang senere i livet, understreker
Vegard.
	Han hadde mange tanker om andre yrker, blant annet
rørlegger, før valget falt på helse- og oppvekstfag. Men Vegard vil
jobbe med andre mennesker.
– Jeg var sammen med besteforeldrene mine på besøk på
sykehjem og har fulgt Petter på ulike aktiviteter. Jeg har ikke
angret på skolevalget, og har søkt andreåret på spesialisering
som helsearbeider. Jeg håper å komme inn. I så fall venter to år
som lærling fra neste høst. Fire års utdanning gir kompetanse
som fagarbeider. Jeg kan tenke meg å jobbe på sykehjem eller
i bofellesskap.
Vegard ser ikke bort fra at han kommer til å gå videre på
sykepleierutdanning, men det ligger uansett noe frem i tid.
– Jeg har aldri følt at jeg har måttet forsake noe på grunn
av Petter. Det er først nå jeg føler meg trygg nok til å passe han
alene.
Til Kardemomme by
Til sommeren drar hele familien til Kristiansand – til Dyreparken,
Kardemomme by og Kaptein Sabeltann. Petter har gode minner
fra tidligere besøk.
Reportasjen stod i Adresseavisen den 12. juni 2015 og er gjengitt
med tillatelse fra avisen.

Verdsettelse av alle arbeidstakere
For kort tid tilbake, var noen av oss i LUPEs Sentralstyre i møte med ADS (Arbeids- og Sosialdepartementet).Her tok vi opp
sentrale temaer sum uførepensjon, kommunereformen, tilskudds- og mentorbistand for tilrettelagt arbeide, jobbstrategien
(ble lovet skulle videreutvikles) etc. Også behov for flere VTA-opplæringsplasser var noe som statssekretæren lovet oss og
minnet samtidig om hvor viktig det er for alle mennesker å ha en jobb å gå til. I denne forbindelse vil LUPE sette fokus på
betydningen av tilstrekkelige antall med tilrettelagte arbeidsplasser.
I forbindelse med tilrettelagte arbeidsplasser, fikk 2 ansatte ved vekstbedriften Kroa Produkter i Leksvik, Nord-Trøndelag
overrakt Norges Vels fortjenestemedalje for langog tro tjeneste. Både Elsa Gausen og Roger Røstadli ble ansatt i 1985
og ble hedret for sitt gode daglige humør, uten ulegitimert fravær og ikke minst for sin hukommelse.Og som daglig leder
ved bedriften sa under tildelingen, alle arbeidstakere er like mye verdt – uansett hvilken jobb de måtte ha. Det er viktig
at LUPE får møte representanter fra det offentlige Norge hvor beslutninger taes. I februar neste år har LUPE avtalt et
møte med Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for en dialog rundt forsterkede behov for utviklingshemmede.
Medlemsbladet vårt, Under Lupen, vil i senere nummer komme nærmere tilbake til dette møte.
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Begeistrede
Vefsninger
U

nder årets fotballturnering for utviklingshemmede på
Verdal 2. helga i februar, fikk vi stifte bekjentskap med et
gjestelag fra Nordland, Halsøy idrettslag fra Mosjøen.De hadde
ikke noe slikt tilbud i søndre Nordland og var særs begeistret for
opplegget i Trøndelag. Her fikk de for første gang oppleve 3.er
fotball, et meget attraktivt tilbud for de minstfungerende. LUPE
var tilstede med informasjonsmateriell, noe som ble oppfattet
med stor interesse.

Alle foto: Marianne Kjervågsund

gøy på

dansegalla
– Marianne Kjervågsund –

E

n fredagskveld i oktober møtte mange spente opp til dansegalla ved Skaugdalen grendehus på Fosen.
Pårørendegruppa i Rissa sto for arrangementet, og det var
rundt 70 feststemte deltakere som møtte opp. Pårørendegruppa
består av Venke Helen Overland, Idar Aune, Ronny Øvergård, Oddny
Lillevik og Randi Fiksdal. Sammen driver de pårørendegruppa
som de har kalt «Livsgleden», og som denne kvelden arrangerte
dansegalla for andre gang.
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Det ble servert mat og drikke under arrangementet.
LUPE Trøndelag støttet arrangementet med 2 500 kroner, og
i tillegg bidro flere lokale bedrifter med gevinster til utlodning.
Dansemusikken sto «KP & Siggen» for. Dansegleden var stor, og
hele tiden var det mange dansende på gulvet.
	Det ble også gitt anledning til å komme opp på scenen og
synge. Til glede for alle var det flere som benyttet anledningen.

Regelverk for tilskudd til velferds- og
fritidstiltak
Vedtatt på Landsstyremøtet 13.-14. februar 2016.
1. Dette tilskuddet skal være til tiltak som fylkes- og lokallagene selv organiserer. Tilskuddet kan også brukes til å dekke
medlemmers deltagelse i tiltak som arrangeres i samarbeid med andre instanser og organisasjoner.
2. Tiltakene og midlene skal primært brukes til beste for våre utviklingshemmede medlemmer og deres pårørende. Tiltakene
skal være tilgjengelige for alle medlemmer, pårørende og ledsagere, men det kan settes et maksimum antall deltagere
på grunn av økonomien.
3. Utviklingshemmede kan ha med nødvendige ledsagere til arrangementene. Deltagere som ikke er medlemmer i LUPE eller
har medlemstilhørighet som pårørende, søsken, støttekontakt, ledsager skal som hovedregel ikke tildeles tiltaksmidler.
Dette kan ordnes ved at det er en pris for medlemmer og personer med medlemstilhørighet, og en høyere reell pris for
andre deltagere.
4. Midlene skal ikke nyttes til: Likemannsarbeid, organisasjonsarbeid, styremøter m.v., og støtte til medlemmer ved deltagelse i eksterne arrangement.
5. Innen 1. april følgende år skal det sendes enkelt regnskap til LUPEs kasserer og rapport til sekretær om tiltakene. NB!
Stoff og bilder om gjennomført tiltak skal sendes redaktøren i «Under Lupen». Portrettbilder krever samtykke for publisering. Situasjonsbilder kan brukes uten samtykke.
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Nyttig å vite
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten eller PPT)
er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som
skal hjelpe barn, ungdom eller voksne som har faglige eller sosiale utfordringer i opplæringssituasjonen.
Individuell plan (IP)
Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester
fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en
individuell plan.
www.helsedirektoratet.no
Hjelpemidler
Hjelpemidler som bedrer barn, unge og voksnes funksjonsevne,
kan lånes fra hjelpemiddelsentralen i fylkeskommunen.
www.nav.no

tur til SOLGÅRDEN i

SPANIA
– Oddny og Ulf Lillevik –
På vegne av pårørendeforeningen Livsgleden i Rissa

V

i har siden 2012 arrangert turer for mennesker med bistandsbehov til feriestedet Solgården i Spania. I året 2015 gikk
invitasjonen til alle kommunene på Fosen, men det var bare
Åfjord som svarte oss. Til gjengjeld var det flere fra Åfjord som
ville være med oss på turen.
Så for fjerde året på rad ble det derfor i arrangert tur til
Solgården i Spania. Ettersom det var med mange deltagere fra
Åfjord dette året, var det dobbelt så mange deltagere som tidigere år, og vi var til sammen 38 personer som dro avgårde.
	Turen i 2015 var fra Solgårdens side satt opp fra Fevik. Det
syntes vi ble en for lang og tungvint reise for oss fra Fosen, siden
noen brukere er avhengige av rullestol og må ha assistanse fram
til flysetet. Vi klarte, ved å kontakte venner og bekjente, å få
direkte fly fra Værnes til Alicante tur/retur. Og dette ble billigere
enn den oppsatte turen Oslo/Alicante.
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Ved innsjekkingen på Værnes var det en av deltagerne som hadde
glemt passet sitt hjemme, men behjelpelige personer fra Avinor
og politiet ordnet med nødpass slik at alle kom seg avgårde. Stor
takk skal dere ha!
	På flyplassen i Alicante ble vi som vanlig møtt av personale
fra Solgården. De tok hånd om oss og bagasjen vår og fraktet
oss trygt fram til bestemmelsesstedet.
	Som tidligere år gjorde utflukter og deltagelse i aktivitetene
på Solgården dette til en vellykket tur.
Også i år 2016 blir det tur. Vi har av erfaring lært oss å bestille
i tide og har reservert rom et år i forveien til 40 personer til årets
tur som går 4.-11. oktober. Det er nå tid for å melde seg på. Vi
håper at vi også i år klarer å få direktefly fra Værnes til Alicante
og vil fortsette jobbe med å få til dette. Det vil være til stor hjelp
for alle som bor nord for Dovre og har bistandsbehov.

Økonomirådstelefonen i NAV
800GJELD – et lovterskeltilbud som gir hjelp til selvhjelp for
brukere med økonomiske problemer eller som står i fare for å få
økonomiske problemer.
800 45 353
800gjeld@nav.no
www.nav.no/800gjel
Omsorgslønn
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles
omsorgslønn. Den gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse
eller sykdom hos den som mottar omsorgen.
https://helsenorge.no/parorende/omsorgslonn
Utvidet rett til omsorgspenger
Kronisk syke eller funksjonshemmede barn: Arbeidstaker som har
omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn til og med
det kalenderåret barnet fyller 18 år, har rett til omsorgspenger i
inntil 20 dager årlig, og 40 dager for arbeidstaker som er alene
om omsorgen.
Kurs – opplæring på en godkjent helseinstitusjon: Yrkesaktive
foreldre med langvarig sykt/funksjonshemmet barn har krav på
permisjon med opplæringspenger fra Folketrygden hvis de er
borte fra arbeidet for å delta på kurs/opplæring på en godkjent
helseinstitusjon.

Forlenget tid med overgangsstønad: Gis når den enslige moren/
faren har et barn som er særlig omsorgskrevende frem til barnet
fyller 18 år.
Fritt sykehusvalg
Husk at du har fritt sykehusvalg ved utredning av diagnoser m.m.
www.frittsykehusvalg.no
Pasient- og brukerombudet
i fylket der du bor kan gi råd, veiledning og informasjon om dine
rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Sjekk også om
din kommune har eget ombudet.
www.pasientombudet.no
Ledsagerbevis
Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for
følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer,
kan ha nytte av et ledsagerbevis. Det er den enkelte arrangør
eller virksomhet som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og
hvilken rabatt ledsagerbeviset gir.
https://helsenorge. no/hjelpetilbud-i-kommunen/ ledsagerbevis
Rettigheter i høyere utdanning
For personer med nedsatt funksjonsevne. Utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å legge til rette for funksjonshemmede i
den grad det er mulig. På studiestedet finnes det flere instanser
som kan bidra med informasjon og praktisk hjelp til deg som er
student.
www.ung.no
Veilednings- og oppfølgingslos
er et tilbud til deg som har psykiske helseproblemer, og som har
behov for tett, individuell oppfølging over tid for å kunne nyttiggjøre deg av NAVs tjenestetilbud.
www.nav.no
FFOs Rettighetssenter
Rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som
gjelder funksjonshemning og kronisk sykdom. Bistår brukere i
enkelte saker. Åpningstid: Mandag til torsdag kl. 10-14.
966 22 760
rettighetssenteret@ffo.no
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DAGSENTERVIRKSOMHET

SENTRALT
LIKEMANNSUTVALG
INVITERER TIL

– Solveig Klinkenberg, styremedlem LUPEs sentralstyre –

Hva er et dagsenter?
Dagsentertilbud kan ha ulike navn: Dagsenter, ressurssenter,
aktivitetssenter, arbeidsstue osv. Dagsentervirksomhet er
et ikke lovpålagt tilbud, noe LUPE arbeider for at det skal bli.
Selv om tilbudet ikke er lovpålagt, har kommunene sterke
forpliktelser gjennom Helse- og omsorgstjenestelovens §3-3
for å gi innbyggerne aktiviteter: «Kommunen skal arbeide for at
det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og
funksjonshemmede og andre som har behov for det.»
De som har tilbud ved et dagsenter vil ikke kunne ha nytte av
eller være i stand til å arbeide ved i en VTA-bedrift eller i ordinært
lønnet arbeid.
Hvorfor velge dagsenter?
Dagsentervirksomhet er viktig for å bringe mennesker med
psykisk utviklingshemning ut av sosial isolasjon og for at den
enkelte skal ha mulighet til å bygge opp et nettverk. Tilbudene
er som regel varierte og meningsfylte, men innhold og faglig
profil varierer sterkt. For eksempel går det et skille mellom
de produksjonsrettede og de aktivitetsrettede virksomheter. I
Norge i 2015 var det ca. 300 registrerte dagsentra. Dette betyr
at ca. halvparten av alle voksne med utviklingshemning har et
dagsentertilbud. Enkelte dagsentra har kun noen få brukere
mens andre kan ha opptil 70 - 80 personer i aktivitet. Antallet
dagsentra i en kommune varierer med kommunens størrelse,
økonomien og forholdene på de forskjellige stedene i Norge.
Åpningstiden er som regel alle hverdager fra ca. kl. 08-16.
Å ha tilhørighet er viktig, noe som betyr at tilbud må gis over
flere år og være den enkeltes frie valg. Mennesker med særskilte
behov skal ha anledning til å leve mest mulig likt andre borgere.
De har rett til mest mulig stabil døgnrytme. Dette innebærer å
ha en aktiv hverdag, mest mulig normale levekår og tilgang på
vanlige samfunnstjenester. Alle mennesker skal kunne fremme
sine ønsker og selv gjøre sine valg. Dette gjelder selvsagt alle
som har behov for dagsentertilbud.
Hvilke tilbud gis?
Det er tjenestemottaker som skal stå i fokus og som derved i
størst mulig grad skal kunne påvirke de forskjellige aktivitetene
på dagsenteret. Arbeidsoppgavene bør være godt tilrettelagte
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og varierte. Livskvalitet skal stå i høysete, noe som betyr
at aktivitetene skal være meningsfylte. Den enkelte bruker
skal i mest mulig grad oppleve glede, mestring og ha gode
ting og se frem til. De fleste store dagsentra gir tilbud om
treningsaktiviteter. Dette kan være enkle aktiviteter på matte,
vannaktiviteter, terapiridning, turer i skog og mark og trening i
gymsal.
Dagsentra med mange brukere har som regel avdelinger hvor
brukerne har tilbud etter behov og etter grad av utviklingshemning.
Et godt dagsenter arbeider målrettet og legger til rette for god
samhandling. Med utgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov
for opplæring, stimulering og aktivisering skal forholdene
legges til rette. Aktivitetene er ofte rettet mot kommunikasjon
og samspill (tegn, kroppsspråk, verbal kommunikasjon) eller
aktiviteter som gir gode opplevelser (sang, musikk, turer,
matlaging, formingsaktiviteter, bryterstyrte aktiviteter, tid i
sanserom, bading osv). Ansatte skal ha utdanning tilpasset
de menneskene de skal betjene. Alle brukere bør ha sin egen
primærkontakt som de og foresatte kan forholde seg til.
Hvem arbeider på dagsenteret?
Ansatte ved dagsentra bør ha tverrfaglig utdanning. Flesteparten bør ha bachelorgrad ved helse- og sosialhøgskole, pedagogisk høgskole eller f.eks. lærerbrev i helsearbeiderfaget. Personaldekningen bør være god slik at alle som benytter dagsenteret får høy kvalitet på tilbudet. God personaldekning gir
også muligheter for kompetanseheving for de ansatte.
Det finnes kommunale, ideelle og private dagsentra. I Oslo var
lenge tjenester til enkeltstående brukere anbudsutsatt. I 2014
bestemte Oslo bystyre at driftere av dagsentra skulle søke
konsesjon og det ble fritt brukervalg, noe som innebærer at den
enkelte tjenestemottaker selv kan velge hvilket dagsenter som
gir det beste tilbudet for den enkelte.
LUPE antar at det er flest kommunale dagsentra i Norge, men
mange Ideelle og private dagsentra har inngått rammeavtale
med kommunene om driften.

Hvordan søke?
Et vilkår for å få dagsentertilbud er at man er ferdig med
videregående opplæring (ca. 18-20 år). Det er ingen aldersgrense
oppad. Som regel krever kommune eller bydel at det skal fattes
et vedtak om dagsentertilbud til den enkelte.
Alle som har behov for aktivitet ved et dagsenter skal henvende
seg til bostedskommunen evt. bydelen og be om et vedtak på
dagsenterplass. Ta gjerne kontakt med de dagsentrene som finnes
i bostedsområdet i god tid før det er aktuelt med dagsenterplass.
Be om å få komme på besøk for å vurdere forholdene. Ofte har
kommunen og dagsentrene egne søknadsskjema. Vær klar over
at kommunene ofte bruker lang saksbehandlingstid og at de
fleste dagsentra trenger tid før inntak til å ansette medarbeidere
samt til å klargjøre plass.
Det kan klages på vedtaket til dagsenterplass. Klagefristen
er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til den
instansen i kommunen som har gjort vedtaket for at disse skal
gis mulighet til å endre dette. Opprettholdes vedtaket skal
kommunen sende dette videre til Fylkesmannen.

SENTRAL
LIKEMANNSAMLING
3.-5. juni 2016
Olavgaard Hotell,
Skjetten
Temaer:
Etikk, moral, Respekt
Hjelpemidler
Kosthold og livsstil
Søsken problematikk.

Påmelding innen
1. mai til:
landsstyret@landsforbundet-lupe.no
Eller sekretær: Geir Hanssen, Grindstuveien 36, 1349 Rykkinn
951 07 225
Husk å oppgi:
Navn, adresse, fødselsdato, e-post adresse og telefon.
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Positiv
kommunikasjon
R

edaksjonens har fått en henvendelse fra en mor. Henvendelsen setter fingeren på hvor viktig det er med positiv
kommunikasjon fra alle sider, når det ligger an til at noe kan
utvikle seg til en konflikt. Og den viser at det som er viktigst,
er at den svakeste, som slike saker alltid gjelder, kommer best
ut av det.
Dette er saken
Hennes 33-årige datter har vært til behandling hos tannlege og
tannpleier to ganger pr. år de siste ti årene. Hun har ikke språk
og må formidle seg med enkle tegn – som kan være vanskelige
å forstå for den som ikke kjenner henne. Hun er en svært
samarbeidsvillig, mild person. Hun har heller ikke nedsatt evne
til å gape.
Undersøkelser og behandling har vært overlatt til tannlege
som har det faglige ansvaret for å følge opp pasienten. I lange
perioder er det imidlertid tannpleier som har undersøkt henne,
og ikke tannlegen.
Våren 2015 blir moren ringt opp av tannklinikken der datteren
behandles. Klinikken ønsker å henvise pasienten sin til en
spesialklinikk for nærmere undersøkelse. Der blir det avdekket
flere uheldige forhold. Etter dette ble en fortann trukket, to
tenner ble rotfylt under narkose, flere hull ble behandlet og en
visdomstann ble fjernet.
Moren oppfatter at tannklinikken har unnlatt å gjøre en aktiv
handling for å behandle, evt. søke annen hjelp eller henvise
videre, til tross for at tannklinikken har kjent til sin pasients hull.
Den manglende behandlingen og oppfølgingen har opprørt moren,
som mener at hennes datter sannsynligvis har hatt smerter i
tennene og ikke har klart å formidle det. Det er ikke mulig å si
noe sikkert om hvor lenge det kan ha pågått, men moren mener
at dette kan ha utviklet seg over en toårsperiode.
Moren klaget saken inn for fylkestannlegen i Oslo.
Fylkestannlegens svar på klagen
Fylkestannlegen innrømmer at renholdet ikke har vært optimalt,
og at det ved hvert besøk har vært mye belegg på pasientens
tenner. Videre hevder Fylkestannlegen at det har blitt gitt
grundig informasjon om, og instruksjon til, pleiepersonell. Fylkes-
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tannlegen peker også på at å behandle datteren i enkelte tilfeller
har vært vanskelig – både med hensyn til tørrlegging og på
grunn av klientens nedsatte evne til å gape. Fylkestannlegen
hevder også at de har fulgt vanlig praksis og retningslinjer for
behandling visdomstennene, under frembrudd og dersom de på
et tidspunkt skulle bli symptomgivende. I tillegg bekrefter for
øvrig fylkestannlegen morens beskrivelse av situasjonen.

Fylkestannlegen sier at de ser på saken med største alvor og har
satt i gang tiltak for å unngå at lignende skjer i fremtiden. Blant
annet vil de ta en gjennomgang for å sikre rettidig henvisning.
De vil ha fokus på all kommunikasjon, både med de involverte
klinikker, fagpersonell og pasient, og at både verbal og nonverbal kommunikasjon er viktig.
De vil følge opp samarbeidsavtaler som er inngått med alle
institusjoner for psykisk utviklingshemmede. Dels for å sikre
god daglig munnstell, og dels for å sikre en kultur der de får
tilbakemelding dersom noe ikke virker bra.
Og særlig interessant å merke seg, er at de vil bruke en
anonymisert versjon av tilfellet som er beskrevet her for å dele
erfaringen med alle tannpleierne.
Å tjene de svakeste
Moren er tilfreds med tilbakemeldingen fra Fylkestannlegen i
Oslo, og svært fornøyd med at problemstillingen er grepet fatt
i. Hun ønsker at tilfellet skal være læring for fremtiden. Hennes
oppfatning er at saken burde vært gransket av Helsetilsynet,
men hun vil la den ligge i denne omgang. Det viktigste er tross
alt at den kan føre til at de svakeste blant oss skal slippe å
oppleve det som hennes datter har opplevd.

Redaksjonens oppfatning er at den måten som denne saken har
vært behandlet på fra begge sider, et eksempel på at positiv
kommunikasjon fra begge sider fører som regel til det beste
resultatet. Det som ville tjene de svakeste har stått i sentrum for
oppmerksomheten og fått fokus. Partene har holdt en balansert
diskusjonen på et profesjonelt og saklig nivå, og uttrykt sin
opplevelse av saken uten å komme med beskyldninger mot noen.
En vesentlig erfaring som man kan gjøre seg av dette tilfellet,
er at det er avgjørende å kunne lese pasienter og klienter som
har vanskelig for å uttrykke seg. Det understreker også behovet
for en tett en-til-en-kontakt for enkelte pasientgrupper, der
kontaktpersonen kjenner pasienten og kan formidle det til
behandler. I dette tilfellet er det morens klare oppfatning at det
er tannlegen som har det faglige ansvar, tannlegen har kjent til
hull i tennene, men valgt å ikke gjøre noe til en annen tannlege
tok over. Og det viser hvor viktig det er at behandlere er klar
over situasjonen og er åpen og lyttende til den som formidler
pasientens behov.

Det blir også vurdert at tannlegen ved tannklinikken har utført
teknisk vanskelige behandlinger under «ikke optimale forhold».
I det samme svaret innrømmes det også at det muligens kunne
vært ent mindre omfangsrikt behandlingsbehov dersom det
hadde vært henvist til generell anestesi på et tidligere tidspunkt.
Det påpekes imidlertid at generell anestesi alltid medfører en
viss risiko for pasienten, og at det derfor aldri er førstevalget.
Manglende behandling er årsaken
Moren svarer Fylkestannlegen med at hun er fornøyd med at
saken blir tatt alvorlig, men at hun likevel ikke er fornøyd med
svaret. Hun opplever at Fylkestannlegen viser en ansvarsfraskrivende holdning, og at problemstillingen blir snudd på
hodet når hun legger skylden på manglende renhold. Moren mener
at det er manglende behandling som har vært årsaken. Hun vet
at personalet i datterens bolig har vært opptatt av tannpuss.
Og måten som datteren har samarbeidet på under og etter
behandlingen ved spesialklinikken, og ikke har hatt problemer
med å gape, tyder på at smerter i tennene har skapt problemene.
Vi siterer fra morens svar til Fylkestannlegen: «Det er misvisende
å skrive at da det ble for komplisert, ble (min datter) henvist til
videre behandling i anestesi. (Min datter) ble ikke henvist før det
var gått minst et par år uten behandling, og vi vet at hun har vært
plaget uten å kunne formidle dette til oss…».
Fokus på kommunikasjon
Fylkestannlegen beklager at svaret ble oppfattet som ansvarsfraskrivelse, og skriver at de har satt i gang med å se på rutiner
og veiledninger, slik at alle som jobber på tannklinikker blir
bedre til å hjelpe en sårbar pasientgruppe. Fylkestannlegen
ser også hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom
de forskjellige gruppene det berører, fra tannlege og klinikk
til pasient. Og at det foruten verbal kommunikasjon er viktig
med fokus på non-verbal kommunikasjon.
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Om medlemmene
På trommer og vokal: Sebastian Pau.
Han fremførte «Have you ever seen the rain».
	Til tross for at han er bare 17 år holder han et meget høyt
nivå, og er i tillegg en usedvanlig dyktig imitator og full av humor.
Bass: Stine Heumrønningen:
Hun er den eneste kvinnen i bandet.
Tidligere i høst holdt Pascal Rockers en konsert sammen med
United By Music fra Nederland. Instruktøren til nederlenderne ble
syk og måtte dra hjem dagen før konserten. Den som stilte opp
på kort varsel va Stine. Hun kjente ingen av låtene og fikk et døgn
på seg til å lære 10 sanger som hun aldri hadde spilt før. Og tro
det eller ei, det gjorde hun med stor suksess.

Foto: Pascal Norge

Pascal Rockers
– Steinar Wangen, Varamedlem LUPE –

P

ascal Rockers ble startet i april 2015, allerede har de hatt
to store jobber.

Pascal Norge
Organisasjonen Pascal Norge har eksistert siden 9. september
2009, og er en ideell organisasjon for alle og slagordet er
«Kultur fremmer helse». Pascal arbeider for for at musikk og
kulturskoler skal behandles på lik linje med alle skoleformer,
inkludert universiteter, høgskoler.
	Ola Skaare har vært med siden starten og sier i et intervju
med Østlandets Blad at Pascal jobber for for inkludering, tilgjengelighet, deltakelse og innflytelse.
	Skaare har jobbet med musikk i mer enn 25 år. Ingenting
gleder han mer enn musikken, sier han til Østlandets blad.
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Musikalsk leder
Musikk er ofte en arena der utviklingshemmede kan utfolde seg
bra. Derfor tok musikalsk leder i februar 2015 kontakt med noen
musikere han kjente.
	Han ville starte opp et band, og allerede i april samme året
hadde bandet Pascal Rockers sin første øvelse.
– Felles for de alle er at de er dyktige musikere, sier Skaare
til Østlandets Blad.
Steinar Wangen er frontfigur for bandet som består av seks
utviklingshemmede medlemmer. Der andre tilsvarende band har
en til to profesjonelle musikere som instruktører på scenen,
betjenes alle instrumentene i Pascal Rockers kun av utviklingshemmede.

– Jeg kjenner ikke til noe annet tilsvarende band som er uten
instruktør på et instrument, sier Steinar til Under LUPEN.
Pascal Rockers til Notodden bluesfestival
Det at de er dyktige musikere førte til at de bli invitert til
Notodden Bluesfestival.
– Dette er utrolig for oss, bare det å opptre på en så stor
scene er utrolig, sier Ola Skaare. Noe Steinar Wangen er enig i og
legger til at dette er ekte inkludering.
– Denne konserten er noe vi har snakket mye om å fremdeles
snakker mye om, sier Wangen til Under Lupen.
Fra Notodden bluesfestival til Østkanten bluesklubb
Konserten på Østkanten bluesklubb ble ledet av journalist Arild
Rønsen. Han intervjuet Einar Brattlie som er styremedlem hos
Østkanten.
– Jeg var tilstede og hørte på Notodden bluesfestival og så
Pascal Rockers. Jeg bestemte meg umiddelbart for å booke dem
til denne konserten.
– Når vi gjør en bra konsert, blir vi spurt om å holde en ny, sier
Steinar til Under Lupen.

Keyboard og vokal: Chris Aleksander Henriksen
Chris som vi kaller han spiller og synger skjorta av de aller fleste
artister inkludert profesjonelle artister.
	Chris har ved flere stilt på Dissimilis festivalen i keyboard
duell med Stephen Ackles, med bakgrunn i at Chris er et sjeldent
talent forsøkte Ackles å psyke ut Henriksen ved å prate med han
mens de spilte men til ingen nytte for Chris spilte og svarte. I
tillegg spiller han munnspill, gitar og trekkspill og han har trolig
absolutt gehør.
	Chris fremførte «Still got the blues og Georgia on my mind».
Saksofon, Gyro og vokal: Lars Hovden.
En fjellstø og beskjeden kar som gjør lite av seg men som alltid
er veldig solid. Han er lagspilleren som ingen ser, men som alle
savner når han er borte.
	Han fremførte «Summertime blues og isnt she lovely».
Gitar og kor: Runar Michel Hofmo
I tillegg til spillejobbene med Pascal Rockers har han sine egne
opptredener hvor han fremfører en del sanger som han selv har
laget. Han har også deltatt i Melodi Grand Prix for utviklingshemmede i Stockholm med sin egenproduserte sang «Ensom».
Det jobbes med at Runar Michel skal få egne sanger.
Gitar, Kongas, vokal og frontfigur: Steinar Wangen
I motsetning til Sebastian som er bandets yngste medlem med
sine 17 år er Steinar den eldste med sine 44.
	Steinar begynte å opptre allerede som barn, han har fem
store oppsetninger i Oslo konserthus bak seg, samt vært med i
en rekke band og et kor.
	Steinar har deltatt to ganger i Melodi Grand Prix for utviklingshemmede i henholdsvis Cork i Irland og i Stockholm med sin
egenproduserte sang «Moldovasang» og «Stand By Me».
	På Østkanten bluesklubb fremførte han nevnte «Stand By
Me», «Mustang Sally» og «Blues for Katrine».
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annonser

Nytt brukerråd
i NRK

Gjøvik Elektro & Automasjon AS
2802 GJØVIK
Tlf. 61 13 80 80

Toten Økonomitjenester AS
Audheimgården
2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

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

Prozo Norge AS

Cecilie Thoresens v 11
1153 OSLO
Tlf. 23 16 76 50
www.ilas.no

Tuneveien 10, 1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00

– Steinar Wangen, Varamedlem LUPE –

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

Storgata 8, 6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

YX Valestrandsfossen

T: 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http:/kisif.no
A: Langbakken 9, 1430 ÅS

Harila AS
Finnmarks største bilforhandler

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

K. Halstensen AS
5399 BEKKJARVIK
Tlf. 55 08 40 00

Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00
www.harila.no

Narvesen Aust-Agder Sykehus
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf. 37 02 57 32

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Ragna Rindals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00
www.rrd.no

Asko Øst AS

Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425
www.asko.no

Foto: Faksimile NRK

NRK

fikk i 2015 et nytt brukerråd for personer med ulike
funksjonsnedsettelser.

Brukerrådets oppgave er å fremme forslag til hvordan NRK kan
bli mer tilgjengelig for personer med ulike funksjonshemminger
både på TV, radio og på nett. Brukerrådet har hatt møte med både
kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og sportssjef Rune
Haug.
Dersom du mener at tilgjengeligheten ikke er god nok kan
du sende en epost til info@nrk.no og da havner e-posten hos
publikumsservice og i tillegg kan du også legge igjen beskjed på
NRKS facebookside.
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Organisasjonene som er representert i brukerrådet er:
• Dysleksi Norge
• Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, LUPE
• Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/
døvblinde, LSHDB
• Hørselshemmedes landsforbund, HLF
• Foreningen for muskelsyke, FFM
• Norges Blindeforbund
• Norges Døveforbund, NDF
• Foreningen Norges Døvblinde, FNDB
• Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU
• Pensjonistforbundet

Erling Skakkesg 14
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
www.stfk.no

Gjøas gate 27 A, 4016 STAVANGER
Tlf. 902 33 987
www.bjellandautomatic.no

Kongeveien 79, 3188 HORTEN
Markedsgata 3
9510 ALTA
Tlf. 78 44 95 95

Tlf. 33 04 98 80

17

annonser

kontakt info

Verv

Sparebanken Hedmark
2302 HAMAR
Tlf. 02 999 - www.sparebank1.no

Pizza Hamar AS
2301 HAMAR
Tlf. 62 53 52 55

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

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

Navn

Adresse

Telefon

E-post:

57 85 99 74 / 986 49 364

mkvameha@online.no

Landsstyret
Leder	Harald Hansen	Djupedalen, 6740 Selje

Nestleder 	Magne Skjetne	Amundsdalv. 840, 7036 Trondheim 992 44 720

magneei@online.no

Sekretær 	Geir Hanssen	Grindstuvn. 36, 1349 Rykkinn

95 10 72 25

geir.hanssen@gmail.com

Kasserer 	Yngvar Bjarne Hurlen	Fallanveien 30A, 0495 Oslo

476 14 769

yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Styremedlem 	Solveig Klinkenberg	Bredo Stabelsvei 3, 0853 Oslo

959 35 597

sol-kli@online.no

1. vararepr.: 	Turid Jahren	Hellev. 13, 2319 Hamar

909 43 894

turidjah@online.no

Tlf. 64 87 87 00
E-mail: postmottak@ski.kommune.no
www.ski.kommune.no

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

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Ullensaker kommune

3.vararepr.	Steinar Wangen	Kråkstadveien 8, 1400 Ski

454 33 601

AKERSHUS
Asker kommune

Tlf. 66 90 90 00
E-mail: post@asker.kommune.no
www.asker.kommune.no

Frogn kommune

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

Ski kommune

Kommunalteknikk

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

HEDMARK

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

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

Midt-Troms	Ann Jorid Strømholt	Nordli 2, 9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

SØR-TRØNDELAG

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

magneei@online.no

Tlf. 72 49 22 00
E-mail: postmottak@agdenes.kommune.no
www.agdenes.kommune.no

Vestfold	Ivar Tolstad	Villaveien 3b, 3674 Notodden

ivar.tolstad@nenett.no

TROMS

Annet

Hamar kommune

Tlf. 62 51 02 00
E-mail: postmottak@hamar.kommune.no
www.hamar.kommune.no

NORD-TRØNDELAG
Namsos kommune

Tlf. 74 21 71 00
E-mail: postmottak@namsos.kommune.no
www.namsos.kommune.no

OPPLAND
Nord-Aurdal kommune

Tlf. 61 35 90 00
E-mail: nak@nord-aurdal.kommune.no
www.nord-aurdal.kommune.no

Søndre Land kommune

Tlf. 61 12 64 00
E-mail: epost@sondre-land.kommune.no
www.sondre-land.kommune.no

ROGALAND
Time kommune

Tlf. 51 77 60 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no
www.time.kommune.no

Tysvær kommune

Agdenes kommune

35 02 03 84

Tromsø kommune

Tlf. 77 79 00 00
E-mail: postmottak@tromso.kommune.no
www.tromso.kommune.no

18

Redaktør	Jann-Oskar Granheim	Vassendveien 54, 9300 Finnsnes 932 11 937

jann-osk@online.no
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