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Med virkning fra 1. januar 2017 kom et forbedret kapittel inn i
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), Del IV
Anskaffelser av helse- og sosialtjenester (§§ 30-1 – 30.10).
Veilederen til forskriften kom 1. april 2017, og gir en god beskrivelse av hvordan de nye reglene er tenkt anvendt. Den skisserer
også tydelig hvordan man kan gå fram hvis det oppstår uenighet i
prosessen.
De nye reglene gir i utgangspunktet bruker/verge rett til bedre
brukermedvirkning og medbestemmelse, og faktisk også retten til å
nekte kommunene å legge ut innkjøp av denne typen tjenester under
visse forhold. Vi var mange som jublet høyt i pur glede, og tenkte at
endelig har vi blitt hørt. Men jubelen stilnet fort hos noen av oss.
Det er en kjent sak at mange kommuner rundt om i landet velger å
kjøpe tjenester til våre medlemmer fra private aktører. Det gjelder
ofte brukere med store og sammensatte behov, og med stort behov
for kvalitet og kontinuitet. Og det mener jeg som helt greit, enkelte
kommuner innrømmer til og med at de ikke har de ressursene disse
brukerne trenger og har krav på. Det viktigste er at kommunene har
gode rutiner på kvalitetssikring hos aktørene, og dermed kan luke
bort de useriøse.
Det er her det nye regelverket kommer til anvendelse. Kommunene har i utgangspunktet plikt til å konkurranseutsette innkjøp
av alle tjenester, men det finnes unntak. Kjøp av helsetjenester
et ett av unntakene, innenfor visse kriterier. Det nye regelverket
forsterker helt klart brukermedvirkning, men hva betyr egentlig
brukermedvirkning? Det erfares at det er svært forskjellig praksis
på dette. Kommune A kan velge å høre brukers ønsker i hele prosessen, og vektlegge det ved f.eks. valg av aktør, fordi dette er god
brukermedvirkning. Man opptrer altså i tråd med regelverket som gir
bruker rett til selv å ha en oppfatning, ofte basert på erfaring og
tillit. Kommune B kan derimot si at de definerer brukermedvirkning
slik at de skal høre brukers synspunkter, men har ingen plikt til å
hensynta dette når avgjørelsene tas. Der sitter de med all makt, og
bruker den for alt den er verdt. Det finnes kommuner som åpent sier
at de definerer brukermedvirkning som kun plikt til å informere om
avgjørelser.
Hvordan er det mulig? Er det mye regelverket virkelig så uklart og
lite forpliktende at det gir enhver kommune rett til å tolke det som de
selv vil? Og enda verre; at fylkesmenn toer sine hender og ikke griper
inn? I så fall har vi ikke kommet et eneste skritt videre.
Erfaring om ulik praksis og fortolkning av begrepet brukermed-virkning
i anbudsprosesser tilsier av vi må jobbe videre for å få klarhet i hva
departementet legger i begrepet, slik at vi som pårør-endegruppe får
lik påvirkning for sikre våre det beste tilbud.

Stoff til bladet sendes
jann-osk@online.no
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Ann Jorid Strømholt
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Jobbmuligheter til
utviklingshemmede
Magne E Skjetne, LUPEs sentralstyre

M

edlemsbladet vårt hadde siste høst innlegg som
beskrev arbeidet som gjøres for å la flere utviklingshemmede prøve seg ut i ordinært arbeide (se blant
annet «Under Lupen» nr. 3/2017). Noen har fått tilbud
innen hotellbransjen, andre har fått avtale om jobb på
sykehjem. Men utviklingshemmede møter vi også på
mange andre jobbrelaterte arenaer. LUPE ønsker å sette
fokus på dette og vi vil komme næmere inn på temaet i
de kommene utgivelser av «Under Lupen». Myndighetene
ønsker her å bidra med midler hvor målet er å skape 1000
nye arbeidsplasser over tre år.

som ungdommer flest, elsker Solveig sang og musikk og
drar ofte igang lunchunderholdning med stor innlevelse.
Disse ungdommene våre som har valgt dagligvaresektoren,
ser for oss handlende å være en betydningsfull ressurs.
– Men, tilføyer Solveigs mentor som har 10 års fartstid i
REMA 1000, det er ikke å legge skjul på at denne arbeidskraften kan være noe utfordrende. Det å ha forståelse for
å hilse og være imøtekommende var nok en utfordring i
starten. Men fra å være noe tilbakeholdende, er hun i dag
sprudlende, viser glede og trygghet når hun er i kontakt
med kundene. En herlig søt ungdom, sier mentor Helene
og hun legger merke til at kundene stadig spør Solveig om
vareplassering og setter stor pris at dagligvaresektoren
skaper arbeidsplasser til utviklingshemmede.
– Og i det daglige på butikken går hun under navnet
sola!

I dette bladet vil vi presentere Solveig Gustavsen, en engasjert 21-åring bosatt på Bratsberg i utkanten av Trondheim hvor hun bor sammen med sine foreldre. Under skolegangen fikk hun en utplasseringsplass på REMA 1000
Nidarvoll hvor hun trivdes meget godt og som førte til en
lærepraksisplass på samme sted. Hit drar hun alene med
bussen hvor hun arbeider fire dager i uka. På onsdager
har hun fri hvor hennes far som pensjonist, nærmest som
lærer, gir hun støtteundervisning. Til høsten tar hun sikte
på å avlegge tilpasset fagprøve. Da er læretiden over.
På spørsmål om hun liker butikkdamejobben, smiler hun
tilbake og sier:
– Æ trives og vil jobbe med dette til minst jeg blir 60.
Når den tid kommer, som hun sier, da er hennes kollegaer
invitert til hjemmefest på Bratsberg.

– En av grunnverdiene i REMA-kjeden er å ha dyktige
medarbeidere med de riktige holdningene, gjøre de riktige
tingene og jobbe hardt samt å ha det morsomt, sier mentor
Helene. Solveig bidrar til den gode samarbeidsånden ved
at hun baker favorittkake til de ansatte på bursdager og
gir gaver til mange. Om kollegaene er syke, ja da ringer
Solveig for å ønske god bedring. Som gjengjeld møter
ansatte opp hjemme på Solveigs bursdag. Det er tydelig
at REMA 1000 på Nidarvoll i Trondheim setter stor pris på
Solveig.

Solveig er en aktiv ungdom, har mange fritidssysler. Hun
spiller håndball på Strindheim HU, håndballag for utviklingshemmede. I tillegg liker hun svømming, styrketrening på
treningsstudio og mye annet som ungdommer flest. Og

LUPE ønsker Solveig lykke til videre i arbeidslivet og håper
samtidig at hun som LUPE-medlem får alle de rettigheter
i livet som utviklingshemmede skal ha på lik linje som alle
oss andre.
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Sentralstyret innviterer til

Sentral likemannsamling
på Olavsgaard Hotell, Skjetten 8. – 10. juni 2018
Tema:
Sårbare grupper og overgrep.
Kommunikasjon mellom pårørende og ansatte.
Enkeltvedtak, IP og koordinator Kap 7 i Helse og omsorgstjeneste lova.
Vergerollen, hva og hvordan.

Påmelding innen 1. mai
geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no
948 89 241.
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NAKUs Kunnskapsbank
Kunnskapsbanken fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til
personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger
og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med.
NAKU har nå utviklet et eget område i kunnskapsbanken som handler
om arbeid og oppvekst og utdanningen. Her finner du blant annet denne
artikkelen, publisert 9. februar 2018, og som vi har fått lov til å hente ned fra
hjemmesidene deres.

Overgang fra skole til
arbeidsliv
P

Overgangen fra ungdomsskolen

å hjemmesidene til Kunnskapsbanken er det lagt ut
en rapport om overgangen mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming. Denne rapporten omSKAL HA PLASSERING I
handler personer med utviklingshemming sin deltakelse i
ordinært og MIDTEN
skjermet arbeidsliv
og overgangen fra skole
AV MAGASINET
til arbeidsliv. Rapporten er både en dokumentering av
arbeidsdeltakelse
og en evaluering av skolens
tilretteMED REDAKSJONELLT
STOFF
legging for elever med utviklingshemming før og i videregående opplæring med spesielt fokus på elevens framtidige arbeidsdeltakelse (Wendelborg, Kittelsaa og Wik,
2017.
I rapporten beskriver vi faktorer som kan være viktige
i overgangen til voksenlivet for personer med utviklingshemming for å inkludere de i et meningsfullt voksenliv. Dette
er: 1) involvering av ungdommen i fremtidsplanleggingen,
2) familieinvolvering, 3) individuelle planer, 4) opplæring
og utprøving som virker forberedende for arbeid, 5) opplæring og utprøving som forbereder voksenlivet, 6) deltagelse i allmenn utdannelse og inkludering med jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser, og til slutt 7) tverrfaglig samarbeid og planlegging på tvers av etater. I
denne undersøkelsen har vi sett at mange skoler ofte
arbeider i tråd med disse faktorene.
Rapporten finner du her: https://naku.no/kunnskapsbanken/overgang-skole-til-arbeidsliv#main-content
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LUPEs forbundsleder Harald Kvame Hansen under hans innlegg om de pårørendes innflytelse i tjenestetilbudet og
dessuten som nyvalgt andre nestleder, innføring i parablyorganisasjonen FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
med sine ca. 345000 medlemmer og 82 medlemsorganisasjoner.

Medio februar inviterte fire FFO-organisasjoner (ADHD,
CP, Autismeforeningen og LUPE) til et levekårskurs
«Overganger fra ungdomsskole til videregående skole
og videre til utdanning/videre skolegang, arbeid eller
dagtilbud».

Lasse med sin musikklærer fra ungdomsskolen fremførte flere sanger fra sin store favoritt Åge. Framskolen
presenterte sitt særskilte 2-3 års tilbud etter videregående, nå også med praktiske fag.

Dalgård skole og ressurssenter presenterte sitt særskilte tilbud og sitt samarbeid med videregående skole.
På storskjerm fikk vi presentert bedrifter både private og
offentlige, som disse skolene samarbeider med når det
gjelder praksisplasser.

01.02.2018, 11:12
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Stopp tidsreduksjonen
i AAP-ordningen

O

rdningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) skal
sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom
eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i
arbeid.
For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert
med minst 50%. Med arbeidsevne vurderer NAV din evne
til å skaffe seg eller beholde et arbeid.
Sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til at du har redusert arbeidsevne. Det
må være en viss mulighet for at arbeidsevnen din kan
bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller
oppfølging fra NAV.
Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i
løpet av perioden med AAP.
Det er ikke et krav at du mottar sykepenger eller andre
ytelser fra NAV for å kunne søke om AAP.
Fra nyttår ble ordningen med arbeidsavklaringspenger
(AAP) innskrenket fra tre til to år. Dette, kombinert med
lange ventetider på arbeidstiltak, gjør oss bekymret.
Mange med AAP-ordning får vedtak om arbeidsmarkedstiltak, men ifølge statsbudsjettet er det svært lang ventetid for disse. I gjennomsnitt venter personer i over ett år,
og denne ventetiden spiser av den totaltiden man har
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rett på arbeidsavklaringspenger.
– Vi oppfordrer Stortinget og Arbeiderpartiet, KrF og
Venstre til å komme på banen i denne saken og stoppe
reduksjonen, sier fagpolitisk leder i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO), Berit Therese Larsen.

SOR (Samarbeidsrådet) arrangerer to årlige konferanser i Oslo/Bergen. Nå i mai er det Bergens tur hvor tittelen er ‘Noe
å stå opp til’. Her får vi sikkert høre mere om ‘Helt MED - modellen som SOR har utviklet. Denne har ført til at det nå er
bevilget 4,2 mill.kr. over Statsbudsjettet som skal bidra til at personer med utviklingshemming ansettes i det ordinære
arbeidsliv.

Flere midlertidige stillinger, men ikke flere i jobb
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstaker skal
ansettes fast. I hvilke tilfeller det er lov til å ansette
midlertidig fremgår hovedsakelig av arbeidsmiljøloven.
Fra 1. juli 2015 ble det innført en generell adgang til å
ansette midlertidig i inntil tolv måneder, uten at det
stilles krav om at det må foreligge særskilte grunner for
at midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som
skal utføres kan være tidsavgrensede eller varige. Den
midlertidige ansettelsen kan vare i inntil tov måneder.
Etter avtaleperiodens slutt kan arbeidsforholdet avsluttes
uten at arbeidsgiver må begrunne det. Arbeidsgiveren har
imidlertid en karanteneperiode på tolv måneder før det
kan gjøres ny ansettelse med arbeidsoppgaver av samme
art.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) var sterkt
imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Ny
forskning viser at oppmykningen av arbeidsmiljøloven ikke

har virket etter intensjonen. Et av argumentene regjeringen
brukte for å åpne for mer midlertidighet, var nemlig at
flere med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne, skulle
få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet.
Rapporten, publisert av forsker Marte Strøm ved Institutt
for samfunnsforskning (ISF), viser at det har blitt lettere å
få midlertidig jobb, men vanskeligere å få fast.
– Vi fryktet at mer midlertidighet ikke ville hjelpe våre
grupper, men føre til mer usikkerhet for den enkelte.
Dessverre fikk vi rett, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).
– Vi var imot forslaget når det først ble lansert i 2014.
Årsaken er at det ikke var godt dokumentert at flere
midlertidige stillinger ville føre til at flere personer med
nedsatt funksjonsevne ville komme i jobb.
Elvestad mener at rapporten er tydelig på at tiltaket
ikke har virket, og at det nå er opp til politikerne å reversere endringen.

– Arbeiderpartiet ønsker å tilbakeføre lovendringen.
Vi mener de andre partiene må komme på banen og
sørge for sikrere arbeidsforhold for flere. Skal vi inkludere
personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, må vi
bruke tiltak som virker, for eksempel varig lønnstilskudd,
sier Elvestad.
– Tallene for personer med nedsatt funksjonsevne
utenfor arbeidslivet har ikke gått ned, men holdt seg
høyt stabile i svært mange år. Denne gruppen trenger
som alle andre, forutsigbarhet i arbeidslivet sitt. Mange
trenger tilrettelegging og stabilitet for å fungere godt,
sier Elvestad.
Rapporten viser også at antallet midlertidige stillinger
er økt, til tross for at det samlede antallet jobber står på
stedet hvil. Det har altså blitt flere midlertidige stillinger
totalt sett.
– Dette er urovekkende, og midlertidigheten er med på
å forsterke forskjeller, sier Elvestad.
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D

et å ha et eget hjem og helst å eie det selv, er en
viktig verdi. Rett til å bo i eget hjem er lovfestet for
personer med omfattende funksjonsnedsettelser, men
bevisstheten om hva det betyr å ha et eget hjem, kan
se ut til å være mangelfull. Nylig fikk pårørende brev i en
kommune med spørsmål om når deres voksne barn skal
komme hjem i jula.
Henvendelsen antyder at kommunen ikke ser på personer
med hjelpebehov som leietakere, men som brukere av
kommunale tiltak, og at en ønsker å ta hensyn til ansattes
juleturnus. Det er mange grunner til å spørre om personer
som trenger mye hjelp i hverdagen, reelt sett har et
eget hjem eller om det store omsorgsbehovet deres gjør
hjemmet mer til andres arbeidsplass.
I et prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd,
undersøker en gruppe forskere fra NTNU Samfunnsforskning,
NTNU og Nord Universitet levevilkårene for personer under
67 år som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger omfattende tjenester i eget hjem. Personene kan ha fysiske
funksjonsnedsettelser, psykiske helseutfordringer eller
utviklingshemming. Med omfattende tjenester mener vi at
de daglig trenger personlig og praktisk hjelp for å kunne
fungere i hverdagslivet. De som yter tjenester i hjemmet,
er vanligvis kommunalt ansatte med ulike fagbakgrunner
innen helse- og sosialtjenestene.
Mange med omfattende omsorgsbehov bor i en annen
type bolig enn folk flest; ofte i kommunalt eide bofellesskap. Dette er en type bolig der flere leiligheter er koblet
sammen og det vanligvis finnes en base for ansatte.
Personalbasen kan ligge i eller i nær tilknytning til bofellesskapet slik at ansatte har lett tilgang til de som skal motta
bistand. Som oftest har bofellesskapene også felles oppholdsrom. Bofellesskap er den mest vanlige boformen for
personer med utviklingshemming, og i økende grad også
for personer med andre typer funksjonsnedsettelse.
Det spesielle ved bofellesskap er at det ikke bare er en
samling av enkeltstående leiligheter og individuelle hjem,
men at det også er en identifiserbar enhet med et navn.
Dermed blir beboerne identifisert med og knyttet til bofellesskapet som en kollektiv enhet. Mange bofellesskap skiller seg tydelig fra andres hjem, noe som gir en
signaleffekt som viser at her bor det mennesker som ikke
er det folk flest oppfatter som vanlige naboer.
De som bor i bofellesskap, eier ikke sin egen leilighet,
men betaler husleie til kommunen. En kan vanligvis
dessverre heller ikke velge selv hvor en vil bo eller hvem en
vil bo sammen med, men må ta imot kommunens tilbud
om «ledig plass. Måten bofellesskapene er organisert på,
gjør at naboer kommer tett innpå en og mer har rollen som
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Leve som andre
Forskerne Anna M Kittelsaa, Eva Magnus,
Aud Elisabeth Witsø og alle ansatte ved
NTNU Samfunnforskning

medbeboere. Beboere har ofte forskjellige hjelpebehov,
væremåter og utfordringer, noe som kan føre til uro og
utrygghet.
Fordi beboere ofte trenger mye bistand, kan bofellesskapet
bli en omsorgsarena og en arbeidsplass i tillegg til at det
er et hjem. I mange tilfeller er det de ansatte som utfører mye av det daglige husarbeidet og de oppgavene
som følger med å skulle ivareta og vedlikeholde det egne
hjemmet. Ansatte skal bistå beboerne med det disse
ikke kan; noe som kan føre til en ulikevektig relasjon hvor
ansatte har mest makt, større oversikt og mer kompetanse
enn beboerne. Konsekvensen kan være manglende selvbestemmelse for beboere.
Måten bistanden i hjemmet utføres på og den relasjonen
som etableres mellom ansatte og beboere har stor
betydning for det arbeidet de ansatte utfører. Ansatte
kan oppfatte bistanden som bare arbeidsoppgaver, eller
som omsorg eller opplæring slik at beboere kan lære
å utføre noe av husarbeidet selv. En kan velge å sette

beboeren i sentrum for alt som gjøres, eller en kan legge
mer vekt på det praktiske. Konsekvenser av det siste kan
være at beboere blir tilskuere til det som skjer i eget hjem.
Indirekte blir de dermed opplært til det som kalles «lært
hjelpeløshet» samtidig som de kan få lange og innholdsløse ettermiddager og kvelder fordi det ikke er noe en
trenger å gjøre.

ønsker. De fleste ansatte går i turnus, og ofte er det
mange deltidsstillinger. Dermed får beboerne hjelp av
mange ulike personer som sannsynligvis forholder seg
til dem og gjør ting på ulike måter, noe som igjen kan
medføre at de ikke lærer å ivareta sitt eget hjem.

I tillegg kommer at ansattes arbeidstid og arbeidstakerrettigheter sammen med kommunale regler og rutiner
ligger til grunn for det arbeidet som utføres. Dette kan
innebære at beboerne får liten innflytelse og mulighet til
å være «herre i eget hus». Antallet ansatte kan avgjøre
om beboere får hjelp med sine individuelle behov, om de
samles i en gruppe i felles oppholdsrom eller må være
samlet som gruppe når de skal ut på aktiviteter utenfor
hjemmet.

Det er mange faktorer som kan hindre at personer med
omfattende hjelpebehov i hjemmet får den individuelle
bistanden de trenger for å kunne ha sitt eget hjem slik
hjemmet vanligvis forstås i vårt samfunn. Mye tyder på
at reguleringer av ansattes arbeidstid, regler og rutiner
bidrar til at hjemmet kan bli mer av en arbeidsplass enn
et hjem og at det er hjemmet som arbeidsplass som
har forrang. Kommunens brev til pårørende mer enn
antyder at bofellesskap ikke oppfattes som et hjem og at
hensynet til ansatte veier mer enn retten til å leve som
andre i eget hjem.

Ansatte har dessuten sine rutiner, blant annet rapportering og vaktskifter. Dette kan sette tidsmessige rammer
for når det er mulig å gjennomføre gjøremål som beboere

(Til orientering er LUPE kjent med at kommunen som
sendte brevet ut til de pårørendes beboere, beklager at
dette skjedde).
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Annonser

Kiwi Bølevegen

Bølevegen 12, 3724 SKIEN
Tlf. 35 59 30 74

Kiwi Bølevegen

Bølevegen 12, 3724 SKIEN
Tlf. 35 59 30 74

Strandgata 58
8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no
Strandgata 58
8445 MELBU
Tlf. 76 11 86 00
www.hadselasvo.no

Universell utforming
Stortinget har som kjent vedtatt at Norge skal være
universielt utformet nå med ny frist 2035. I denne
forbindelse inviterte FFO til et dialogmøte hvor flere
organisasjoner fikk si noe om UU både status per idag
for sine medlemmer og behov fremover. LUPE var en av
organisasjonene som fikk komme med innspill om gode
behov for utviklingshemmede. En vanskelig oppgave da
vi kun var tildelt 10 minutter for å sette fokus på alle de
behov utviklingshemmede trenger for å kunne leve et
likeverdig liv lik en vanlig norsk borger.
Dialogmøte ble godt ledet av blant annet FFOs rådgiver
Cato Lie. Konferansen var godt representert fra FFOs
medlemsorganisasjoner, fylkessekretærer samt fagfolk
innen brukerråd.

Kompetansesenteret Aldring
og helse
Kompetansesenteret Aldring og Helse arbeider med å
belyser helsesituasjonen til eldre utviklingshemmede.
Bildet viser konsulent Lene Kristiansen mellom LUPEmedlemmene Sigmund Aksetøy og Reidar Sandnes.
Denne kvelden hadde filmen «Marita, søstra mi». premiere
på et medlemsmøte i Trøndelag. Filmen handler om
Maritas oppvekst hvor hun som 50-åring utviklet demens.

Fagopplæringsseksjonen
Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN
Tlf. 32 80
86 47 - www.bfk.no
Fagopplæringsseksjonen

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no45
Bleikmyrvegen
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Klart det er
mulig! -for funksjonshemmet
Fylkeshuset,
3020 DRAMMEN ungdom
iTlf.
Buskerud
å ta
utdanning
32 80 86
47en
- www.bfk.no
Vil du lære et fag trenger ikke din
Klart
det er mulig! -for åfunksjonshemmet
ungdom
funksjonshemming
være noen hindring.
i Buskerud å ta en utdanning
Forholdene
kan legges til rette i lærebedriftenen
Vil du lære et fag trenger ikke din
ved hjelp av offentlige
tilskudd!
funksjonshemming
å være noen
hindring.
Ta kontakt
Forholdene kan legges
til rette i lærebedriftenen
- vi gir nærmere
omtilskudd!
mulighetene!
ved hjelpinformasjon
av offentlige
Ta kontakt
- vi gir nærmere informasjon om mulighetene!

180 deltakerne på sommerfest
i Trondheim
Også i 2017 ble de mange eldre medlemmene invitert til
en sammenkomst hvor de foruten servering fikk høre om
byens nye legevakt.
Bildet viser noen av de 180 deltakerne på sommerfest i
Trondheim. Et populært og godt tilrettelagt årlig arrangement hvor deltakerne etterspør neste fest allerede med
det samme de forlater festen de har deltatt på. LUPE
sponser disse i samarbeide med kommunen.
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Annonser

6393 TOMREFJORD
Tlf. 974 30 173

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

Tlf. 63 87 05 50
www.bilopphogging.no

Borgar Kittilsen
Verksted AS
Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

Prozo Norge AS

Tuneveien 10
1710 SARPSBORG
Tlf. 69 15 39 00 - www.prozo.no

Elvsveen
Blikkenslagerverksted AS
Storgata 155, 2390 MOELV
Tlf. 62 46 38 60

Tlf. 901 00 287

Visnes Kalk AS

Kiwi Mjøndalen

Visnesvegen 131
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Arbeidergata 17
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 75 04

Kirkegata 9 A
3616 KONGSBERG
Tlf. 32 73 63 75

Ytre Namdal
Vekst AS
Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 13 77
www.ynvekst.no

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

MaskinsentralenA/S
8283 LEINESFJORD
Tlf. 75 77 81 31

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Helle Ravnsborg
Sundsmoen Industriområde

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 54 00

Hammerfest
Taxihus AS

å arbeide innanfor miljøarbeid, habilitering og

MED REDAKSJONELLT STOFF

Storgata 2
9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Årnes
Urforretning AS
Gruegarden
2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 13 60

Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse
å arbeide med menneske. Du får kompetanse til

Fruene
Haugestad AS

Bamble Taxi

Vi gir ei solid faglig utdanning og ein sosial og
kulturell ballast for framtidig yrkesutøving.

MIDTEN AV MAGASINET

Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Haugestadbakken 7
3404 LIER
Tlf. 32 84 58 58

www.hvl.no / twitter.com/hvl_no / facebook.com/hvl.no

og sosialfag og er eit godt val for dei som har lyst

Industrivegen 30
2850 LENA
Tlf. 61 16 23 10

Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Sandstuveien 70, 0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00 - www.blrevisjon.no

SKAL HA PLASSERING I

Toten
Dekksenter

Kjærringholmen
Familiecamping

Andreas Bottolfs
Verksted AS
Vikersundgata 27
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Human-Care / KOA

rehabiliteringsarbeid med menneske med

Storåkeren 11
9411 HARSTAD

samansette funksjonsvanskar.

Tlf. 77 09 30 03

Johan Kjellmark AS
Sundveien 100
7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 88

Vi tilbyr bachelor i vernepleie på studiestadane

Fjellgutta AS

i Bergen og Sogndal

Høyfjellssenteret
Fageråsen
2420 TRYSIL
Tlf. 416 56 942
www.fjellgutta.no

Meir informsajon på:
www.hvl.no

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

Vestnes
kommune

www.mlsenteret.no
www.mlsenteret.no

vestnes.kommune.no

Aurskog-Høland
kommune

Ullensaker
kommune
ullensaker.kommune.no

aurskog-holand.kommune.no

royken.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

Vi
ved åå fokusere
fokusere på
på den
den enkelte.
enkelte.
Vi gjør
gjør en
en forskjell
forskjell for
for alle,
alle, ved

Tiltak Funksjonshemmede
molde.kommune.no

midtre-gauldal.kommune.no

Virksomhetsområde BRA
loten.kommune.no
UL 1-2018.pmd
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Nyttig å vite

Byggmester

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00 - www.vidarasen.camphill.no

LUPE har de siste årene lagt vekt på kosthold og gode
kostråd både på likemannssamlinger og egne kurs. Her
gjengir vi Helsedirektoratets kostråd:
■■ Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og
bær, grove kornprodukter og fisk. Dette sammen med
begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt
og sukker.
■■ Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i
deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker
gjennom aktivitet.
■■ Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær
hver dag.
■■ Spis grove kornprodukter hver dag.
■■ Spis fisk to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk
som pålegg.
■■ Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens
mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.

Jobberiet AS

Åge Eilertsen AS
Gamle Stangnesveg 2
9409 HARSTAD
Tlf. 77 07 45 49

Rosenkrantzgata 11, 3018 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80 - www.medibuskerud.no

Johan R. Sunde AS

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00 - www.jobberiet.no

6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

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

Kiropraktisk Klinikk
Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

■■ La magre meieriprodukter være en del av det daglige
kostholdet.
■■ Velg matoljer, flyende margarin og myk margarin
fremfor hard margarin og smør.
■■ Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt
i matlaging og på maten.
■■ Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.
■■ Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.

Nordbøgt 6
4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

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

2302 HAMAR - 915 07 040 - www.sparebank1.no

Geilo, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå,
Fagernes, Heggenes og Beitostølen
Tlf. 03 202

Indremisjonshjemmet
Hollendergaten 15
5017 BERGEN
Tlf. 55 31 71 78

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

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

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes
Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no
Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for
mennesker med psykisk utviklingshemming.
Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang.
Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at
mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske –
i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en
ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn. Det skal være et
overordnet mål at den produksjon som skjer ved
Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Aktivitetskalender
Hva skjer i LUPEs fylkes- og lokallag i tiden fremover:
3.-4. mai

Klart det er mulig!

Samarbeidsrådet/
SOR-konferanse i Bergen

Gode og meningsfulle
liv for mennesker med
utviklingshemming

Kontakt LUPE senest 1. mars
mkvameha@online.no
986 49 364

Sentral likemannssamling/
ledermøte

LUPE Nasjonalt

Olavsgård hotell og kongressenter
Påmeldingsfrist: 1. mai til:
geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no

Ult. juni

Sætertur i Indre Fosen
kommune/Leksvik

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer

Juni-juli

Besøk på Kystens arv/
museum og Tautra

LUPE Trøndelag

Invitasjon kommer

18. august

Sommerfest Ekne/Levanger

LUPE Trøndelag

ML-Senteret . Invitasjon kommer

23. august

Sommerfest i Trondheim

LUPE Trøndelag

Byåsen Produkter, Stavne, Trondheim

8.-10. juni

Sandmoen Kro

Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon om mulighetene
for utviklingshemmede ungdom å ta en fagutdanning!

Sortland
Entreprenør AS
Markveien 18
8402 SORTLAND
Tlf. 951 94 950
www.s-ent.no

Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret
Agnes Mowinckelsgate 5, 5008 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00 - www.hordaland.no

Vi er her fordi du er her
Sandmoflata 3
7093 TILLER
Tlf. 72 59 61 80
www.sandmoenkro.no

- Alle er velkommen til en koselig og sosial
atmosfære på Sandmoen Kro.
- Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
- Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
- Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.
Krovert Ove Hanssen

Hensmoveien 31, 3504 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 22 00
www.smurfitkappa.com

Det taes forbehold om endringer.
Noen av aktivitetene er ikke i direkte regi av LUPE, men er tilrettelagt for utviklingshemmede.
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Kontakt

Lillehammer
Elektro AS

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Nils Ivar Braathen AS

Grøterud’s
Byggservice AS

Horgenveien 37
3300 HOKKSUND
Tlf. 913 94 618

Torsbyveien 333
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 24 00

Per Reboli AS

ANONYM
STØTTE

Markavegen 9
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Husebybadet
Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Tomtegata 6
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00

Kiwi Hånes

Hånesveien 61
4635 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 37 05

5836 BERGEN
Tlf. 55 33 57 50

Bogøy
Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Røyken
Eiendom AS

Nybruveien 7
3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80

Vik Senter
3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Jonny Skaug
& Sønn AS

Viuno AS

Hatløy Catering

K. Kleven AS

Ulstein Verft
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Oslo Bilsenter
Grenseveien 73
0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

KB Elektro AS
8743 INDRE KVARØY
Tlf. 75 09 19 50

Holmlundvegen 2
2312 OTTESTAD
Tlf. 916 90 440

Frekhaug
Fysioterapi

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

3003 DRAMMEN
Tlf. 32 21 08 60

Dalaneveien 2 A
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD
Tlf. 928 26 558

Murmester

Kiwi Vik

Price Lagerbutikk AS

Ørvik
Plantemarked AS

Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

Syljuåsen
Oppland AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Vinn Industri
Drammen AS

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Markv. 46, 9510 ALTA
Tlf. 78 45 09 00

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Vi trenger ditt medlemskap!
Vi arbeider opp mot stat og kommune for at alle mennesker med utviklingshemning blant annet skal:
• ha de beste rettigheter og levekår
• ha økt livskvalitet
• ha valgmuligheter
• bli akseptert som likeverdige mennesker

• medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør
et viktig arbeid for alle mennesker med psykisk 		
utviklingshemning
• tilhørighet i et fylkeslag av LUPE
• være med og påvirke styresmaktene og andre
• delta på aktivitetene som lagene har
• medlemsbladet Under Lupen fire ganger i året
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Støtt det viktige arbeidet vi gjør i LUPE!
Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen
personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.

Meld deg inn fra vår nettside:
På nettsidene kan du lese mer om oss og melde deg inn:
9
www.landsforbundet-lupe.no
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Leder

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

mkvameha@online.no

Nestleder

Solveig Klinkenberg

Bredo Stabelsv. 3,
0853 Oslo

959 35 597

sol-kli@online.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuv. 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

geir.hanssen@landsforbundet-lupe.no

Kasserer

Yngvar Bjarne
Hurlen

Fallanveien 30A,
0495 Oslo

476 14 769

yngvar.hurlen@nordreaasen.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

1. vararepr.

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

992 44 720

magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

2. vararepr.

Linda Djuve

Korallveien 18,
4318 Sandnes

51 62 31 09

lindadlup@gmail.com

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

syn-ti@online.no

Agder

Synnøve Tisland

Øvre Lauvdal,
4534 Marnadal

38 28 71 84 /
924 19 625

syn-ti@online.no

Oslo og
Akershus

Geir Hanssen

Grindstuveien 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

osloakershus@landsforbundet-lupe.no

Hedmark og
Oppland

Turid Jahren

Helleveien 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

Hundavågvn. 45.
4085 Stavanger

51 86 13 08 /
974 14 176

rogaland@landsforbundet-lupe.no

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62,
5253 Bergen

55 22 97 98 /
995 39 430

jostein.soreide@fellesforbundet.org

Sogn og
Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74 /
986 49 364

mkvameha@online.no

Møre og
Romsdal

Jan Svein Hammer

Rimstaddalen,
6711 Bryggja

57 85 20 65 /
400 69 422

Trøndelag

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

922 44 720

magne.skjetne@landsforbundet-lupe.no

Nord Norge

Ann Jorid Strømholt Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

annstromholt@gmail.com

Mix Go'biten Kiosk

Bli medlem

Som medlem får du for kun 200 kr i året:

Sentralstyret

Fylkesledere

moreogromsdal@landsforbundetlupe.no

Vestfold og Buskerud ivaretas av Telemark, Østfold ivaretas av Oslo og Akershus

Annet
Redaktør

Jann-Oskar
Granheim

Vassendev. 54,
9309 Finnsnes

LUPEs kontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b,
0481 Oslo

932 11 937

jann-osk@online.no

94 88 92 41

landsstyret@landsforbundet-lupe.no
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