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

Wear Maskin AS
Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Stalsbergveien 1
1328 NØTTERØY
Tlf. 33 33 06 99

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Flatebyveien 8
1792 TISTEDAL
Tlf. 69 19 05 55

Vestviken
Brønnboring AS

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Lie Nordre
1781 HALDEN
Tlf. 69 18 00 20

Pam
Refrigeration AS

Per Reboli AS

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

Lie
Handelsgartneri

5152 BØNES
Tlf. 55 33 57 50
nordnes-verksteder.no

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Haras
Eiendom AS
Saura
8485 DVERBERG
Tlf. 952 57 610

Mosanden Næringspark
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Intersport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
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Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11

Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Norsk
Gjenvinning AS
Lysaker torg 35
1366 LYSAKER
Tlf. 09 700

Stamnan
7392 RENNEBU
Tlf. 72 42 65 60

Syljuåsen
Oppland AS

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00
www.finnas-kraftlag.no

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

GK Elektro
Lillehammer

Stensvold
Anlegg AS

Industrig. 35
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 60 50

Kongegata 30
3256 LARVIK
Tlf. 922 12 107

Byggmester

Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 00

Industriveien 3 A
1400 SKI
Tlf. 952 33 850

Fredrik Langes gate 13
9008 TROMSØ
Tlf. 77 60 68 60

Skien AS

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

NK Elektriske AS

Åsgreina
Byggassistanse AS

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949
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2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 12 90
gjovikgraveservice.no

Bergum & Skogli
Oljeservice AS
Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK
Tlf. 970 28 094

Toline Bryhns veg 5
2821 GJØVIK
Tlf. 908 19 107

Rue
Transport AS
Opsalvegen 147
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Solørvegen 362
2411 ELVERUM
Tlf. 976 77 772

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Knut Malmberg AS
Østre Totenveg 109
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 91 50
Åpningstider:

Mandag - Fredag 07.00 - 16.00
Lørdager 09.00 - 13.00

Landsforbundet for
1960 LØKEN
Tlf. 924 82 808

Norsk Protein AS
Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

948 89 241

post@lupeorg.no

Terje’s Utleie AS
Industrivegen 16 B
2680 VÅGÅ
Tlf. 901 60 807

Lupeorg.no

Kontortid
Åpent: Kl. 11:00-19:00.

som er foreldre til barn med utviklingshemming/funksjonshemming, så er det
enda vanskeligere. Vi har måtte kjempe for å få de rettigheter vi har hatt

behov for i forhold til avlastning, tilrettelegging i skole, omsorgsstønad m.m.
Nå skal vi måtte gi slipp på alt og overlate ansvaret til kommunalt ansatte,
som skal yte bistand og omsorg. Alt er tilsynelatende i orden, men er det
virkelig så enkelt å gi slipp? Nei, det er på ingen måte lett å slippe taket,

men vi må bare innse at barna er blitt voksne, i alder, og de må få lov til å få
utforske verdenen uten at vi skal stå å passe på de resten av livet.

Når barna flytter ut og får kommunal bistand og omsorg, så krever det et godt
samarbeid mellom oss, pårørende, og de ansatte. Et slikt samarbeid er ikke
alltid like enkelt og det kan oppstå mange konflikter på grunn av enkle

misforståelser. På årets likemannssamling vil vi i LUPE prøve å fortsette og
holde fokus på dette problemet, som mange av våre likemenn/-personer

Skreia Bil Nygård

opplever i flere av sine oppdrag. Cato Ellingsen vil holde et innlegg om denne

Fosslivegen 8
2848 SKREIA
Tlf. 906 91 991

1788 HALDEN
Tlf. 69 21 19 20

Trysilvegen 228
2413 ELVERUM
Tlf. 62 42 62 18

Skifervegen 4
2322 RIDABU
Tlf. 928 02 590

problemstillingen og jeg tror at vi vil få en god og nyttig debatt i etterkant, som
oppdrag. Som likeperson har jeg hatt en del slike oppdrag og når en konflikt
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Byggtakst Øst

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 35 95 00

Mirawa
Restaurant

Kontoradresse
Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Matkroken
Nordnesøy

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

Utvikligshemmede og Pårørende

Når barna flytter ut, så er det en stor overgang for alle foreldre. Men for oss

kan være til hjelp for våre likepersoner når de opplever slike problematiske

Pettersen
Maskin AS

Jevnaker
Elektriske
Forretning A/S

Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

www.jagassistanse.no

Sørlandsveien 141
8618 MO I RANA
Tlf. 995 50 344

Matjordprodusenten A/S

Simen Kvissel
Entreprenør

Tromsø ASVO AS

Grønlikroken 3
3735 SKIEN
Tlf. 35 69 00 00

Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 36 00

Grøtting Olje AS

Evensen as
Saltboveien 39
1560 LARKOLLEN
Tlf. 911 15 254

Mix Go'biten Kiosk

Halveg
Turbuss AS

Langelandsveien 17
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Forandringens tid

Forsmo Maskiner
& Transport AS

Kjærringholmen
Familiecamping

Terrengen AS

Trysil Bil AS

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

Gamlebyen
Psykomotorisk
Fysioterapi

Stoff til bladet sendes til redaktør eller til
Kapellv. 6, 0487 OSLO - Tlf. 22 79 73 00

LUPE, Hans Nielsen Haugesgt. 44B,
0481 Oslo

har pågått over lang tid, så er det ofte vanskelig å se en løsning, men heldig-

vis så har det ordnet seg selv om det tok mye tid. Hvordan kan man skape et

godt samarbeid? En god kollega av meg sa at det finnes tre løsninger på det:
kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon. God kommunikasjon

mellom ansatte og pårørende er alfa og omega for å skape et godt samarbeidsklima, noe som igjen skaper en god, trygg og oversiktlig situasjon for
våre barn.

Eie eller leie bolig er et gjentagende spørsmål og det er derfor veldig leit å
oppleve at stadig flere kommuner nå innfører gjengs husleie på sine

omsorgsboliger. I Oslo var det mange som opplevde en økning i husleia på
nærmere 100%, dette førte til at mange måtte få hjelp fra NAV sosial for å

kunne ha nok penger til livsopphold. Saken ble også belyst i Dagbladet og

heldigvis så viste kommunestyret vilje til å stoppe dette og fryse husleia på
2016-nivået. Dessverre så er denne saken ikke over og den blir fulgt opp

av både sentralstyret og fylkeslaget. Nå er ikke saken i Oslo en spesiell sak

ettersom mange flere kommuner har innført gjengs husleie og flere kommer
til å gjøre det. LUPE har av den grunn vært i møte med Kommunaldeparte-

mentet for å be om at kommunene blir pålagt føringer for maksimal husleie i
forhold til denne typen boliger. Vi krevde også at bostøtteordningen må
endres og at unge uføre må få mulighet til å komme inn under denne

ordningen igjen. Representantene var lydhøre, men om vårt budskap fører
til noen endringer er alt for tidlig å si.

Jeg vil på vegne av sentralstyret ønske alle medlemmer en riktig god
sommer.

Harald M. Kvame Hansen, Forbundsleder
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Korpus skaper glede og gode opplevelser
Varierte oppdrag
Ellers har Korpus hatt mange og varierte oppdrag
gjennom året: Pascal Norges «Vårslipp-konsert»,

Landsmøte arrangert i Asker, deltakelse i Hunn kirke,
Gjøvik historielags dag, mimredagen på Gjøvik gård,
opptreden på CC Gjøvik sammen med elevene ved

kulturskolen, sommerarrangement på Osbakken ved

Skumsjøen, DNTs tur over Bergstoppen, informasjonskveld for vår planlagte kulturutveksling til Solgården i

Spania i møte med Faula Teater og Korpus, moteshow
på CC Gjøvik, opptreden i foajéen og i kulturtrappa på
Gjøvik kulturhus – «Et parkert piano-konsert»,

underholdning på «Jul på Gjøvik gård», julekonsert i
Foto: Øyvind Strand Endal

regi av Pascal Norge Innlandet i Hamar kulturhus, som
denne gangen var representert med bandet Rocke-

værstingene, samt et lukket julearrangement for Korpus
på Musikkens Hus.

Av større begivenheter må også nevnes at Korpus stakk
av med 2. prisen under generalforsamlingen til Gjøvik
og omegn boligbyggelag.

Legges ned stor innsats
Alle medlemmene i Korpus gir oss mange flotte

opplevelser både på øvelser og ved opptredener – år
etter år. De legger også ned en stor innsats for å bli

så gode som mulig. Det tas opp medlemmer fra hele

Gjøvikregionen. En stor takk rettes også til familiene,

Det viser et innholdsrikt program når
den populære kor- og dansegruppen
Korpus ser tilbake på arrangementer og
opptredener i 2018.

Korpus, som er et av de største og mest aktive tilrette-

på NRK2, produsert av Fabelaktiv TV. – Vi syntes det

alle Korpus-venner, frivillig hjelpere, miljøpersonell,

samling og øvelser første uken i januar på Musikkens

i det populære programmet, som hver uke deler ut

Korpus, som gjør en kjempestor jobb gjennom hele året.

primus motor og mangeårig medlem i Korpus.

for Sangkoret Korpus, Monica Enger for Scene Korpus

lagte kulturtilbudene i Gjøvikregionen, startet med ny

Hus. Allerede i februar var Korpus invitert på den årlige

«Feitetirsdag» på Gjøvik kunst- og kulturskole, der flere
tok del i et mangfoldig kulturprogram.

Av Ola Narten Svendsen

Gjort stas på av NRK
Gjøviks kunst- og kulturskoles store gruppe Korpus, ble
også gjort stas på i programmet Extra, tirsdag 13. mars
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var veldig hyggelig at nettopp Korpus ble tildelt plass

støttekontakter og sist men ikke minst – styret i

millioner av kroner på NRK2, sier Stein Jøraasen,

Instruktører er Ingunn Molstad og Vidar Sundbakken

Det tilrettelagte kulturtilbudet som har fokus på musikk

samt Nina Andersbakken fra 2019.

og dans/drama/bevegelse, har i snart 25 år gitt

Det er plass til flere i frivillig-gjengen i Korpus, og om du

Gruppen som er medlemmer av Pascal Norge ble

til å bidra på en eller annen måte i Korpusfamilien, sier

nærmere 40 medlemmer et ukentlig tilbud i Gjøvik.

har lyst eller vet om noen, så er du hjertelig velkommen

portrettert under festivaldagen «Ski for alle».

leder for de frivillige Gerd Kålås.
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Turen startet fredag ettermiddag fra Ragna Ringdal.

Været var vakkert, og 25 glade fjellturister fikk en fin
reise opp Hallingdal til Golsfjellet og videre til Oset

Høyfjellshotell. Her ventet det en herlig middagsbuffet,
før det ble dans til levende musikk i salongen. Til stor
glede for de mange danseglade i gruppen.

Dagen startet i bassenget
Lørdagen vartet også opp med strålende sol. Flere

startet dagen i svømmebassenget hvor det etter hvert
ble ganske livlig. Kanefarten som var bestilt måtte

Tidlig i april hadde 25 glade fjellturister gleden av å reise til nydelige
Oset Høyfjellshotell for rekreasjon,

avlyses på grunn av for lite snø, men en initiativrik busssjåfør tok oss i stedet med til Gol sentrum etter lunsj.
Noen shoppet, og andre nøt solen på fortausrestaurantene.

shopping og påskesol.

Dans i salongen
Av: Reidun Langset

Vel hjemme, inviterte hotellverten oss med til hotellets
lille museum med gamle bondeantikviteter. Her fikk vi
se mange fine og artige gjenstander, og interessante
historier fra gamle dager ble fortalt.

Så var det tid for en herlig middag, før vi igjen inntok
dansegulvet med stor iver.

Høyfjellstur til
vakre Oset
6
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Foto: UnSplash

Solbading

Etter lunsj var det tid for avreise. Hjemreisen gikk via

Det gode været fulgte oss hele helgen og søndag ble

som nok kan gjentas senere.

nok en dag med strålende sol.

Det var ingen som hadde med ski, så det ble en

spasertur i det fine terrenget rundt hotellet og til den

vakre, lille, stavkirken like ved. Noen benyttet solveggen
ved hotellet og nøt «påskesola».

Valdres og Begnadalen. Alle var fornøyde med turen,

En stor takk til alle som var med; brukere, ledsagere,

Turtips

mammaer og søsken, som bidro til at gruppen hadde
det så fint på denne vårturen.

Klart det går!

Takk til alle fotografer som har bidratt til denne saken.

Visst du at den norske turistforeningen (DNT)

arrangerer turer tilrettelagt for personer med ulik

funksjonsnedsetting? DNTs foreninger over hele landet

arrangerer ulike turer, aktiviteter og arbeider for at større
fellesarrangement skal være tilgjengelig for flest mulig.

Teknologien har også nådd naturen. FTU-appen,

Hva med en tur til Nilsebu i Lyseheiene, eller hva med

det lett for alle å finne og bli med på arrangementene

Kanskje nettopp dette skal bli årets sommereventyr?

en tur til Hardangervidda? DNT tilrettelagt, Ung på tur
og FTU – Friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede
arrangerer turer og aktiviteter gjennom hele året. Du

finner informasjon om de ulike turtilbudene på DNT sine
hjemmesider, på lokale FTU-grupper på Facebook,
eller så kan du ta direkte kontakt med din lokale

turistforening for å høre hvilke tilbud som finnes i ditt
nærmiljø.
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Tur-app
utviklet av Eirik Dahl, gjøre turen enklere. Appen gjøre
som dras i gang for personer med ulike funksjons-

nedsetting. I tillegg til å finne turer og arrangement

inneholder appen «snakkeark» som består av symboler
som er nyttig for å snakke sammen på tur. Mange har
ikke verbal tale og med snakkearkene kan man

kommunisere, uttrykke ønsker, tanker og drømmer som
gjør at alle kan være med å bestemme turens mål og
mening.
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Foto: Petter Bueng

Etterlengtet gårdsbesøk

Gunnar Singsaas og Anne Marit Kvernstad
Signaas inviterte inn til kaffe, quiz
og klapping av lam.

Fritt gjengitt etter Fosna Blad
Utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonshemming fikk en stor opplevelse med et tilrettelagt

gårdsbesøk på Flenstad besøksgård i Sørdalen i Åfjord.
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Det er få aktiviteter for denne gruppen så det var et

minst lammeunger til stor begeistring fra deltagerne.

Hele åtti deltagere fra Åfjord og Indre Fosen hadde tatt

kommune, Rissa frivillighetssentral, Åfjord kommune

etterlengtet gårdsbesøk, noes om besøkstallet viste.
turen. Det var duket for en begivenhetsrik dag, med
mulighet til å hilse på katter, hester, kaniner og ikke

Turen ble avviklet med midler fra Trøndelag fylkesog med god hjelp fra elver og lærere ved helse- og
oppvekstfag Åfjord videregående skole.
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Firbeinte gjør sosial inkludering enklere
Personer med utviklingshemming som gikk tur med

hund ble oftere kjent igjen i nærmiljøet, og fremmede
tok oftere kontakt for å slå av en prat om hunden.

Noen av deltakerne i studien opplevde også at de fikk
bedre selvtillit når de gikk tur med hund, og de var

mindre engstelige for å snakke med folk de ikke kjente
fra før. I studien var det også en kontrollgruppe med

deltakere som gikk tur uten hund, og her opplevde flere

negative kommentarer og blikk fra andre. Dette forekom
ikke for dem som gikk tur med hund.

Dette tyder på at hunder kan bidra til økt inkludering i

lokalsamfunnet, ved at det lettere oppstår sosial kontakt
med andre. Slike gjentatte sosiale kontakter har

potensialet til å utvikle seg til nye bekjentskap og vennskap, og dette er noe personer med utviklingshemming
har et stort behov for. Mange med utviklingshemming

lever nemlig et segregert liv med få sosiale relasjoner
utover kontakten med profesjonelle tjenesteytere.

Men med 550.000 hunder, så må det nesten være

uendelig mange muligheter for sosial kontakt! Kanskje
jeg nettopp har blitt litt mer positiv til hund…

Australske forskere fant i en studie at
personer med utviklingshemming som går
tur med hund opplever betraktelig flere
tilfeldige sosiale kontakter.

Av Veerle Garrels, Phd-stipendiat,
Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo
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Jeg må bare innrømme det: jeg er noenlunde

ambivalent overfor hunder. Helt ærlig, så synes jeg

vil klappe hunden din. Det kan være en måte å bli kjent
med andre på.

Kilde:

550.000 visst. Joda, de fleste er greie og fine, men det

Australske forskere fant i en studie at personer med

Bould, E., Bigby, C., Bennett, P.C. & Howell, T.J. (2018).

er spesielt begeistret for. Men jeg skal ikke gå i detalj

betraktelig flere tilfeldige sosiale kontakter enn de

viser det seg at det å gå tur med hund har noen fordeler

hunden fungerte som en katalysator for sosial kontakt:

gode. Går du tur med hund, så er sjansen nemlig stor

om hunden, og hunden tilførte en felles interesse, slik at

kanskje det er litt mange hunder her i landet. Hele

kan forekomme en del typisk hundeatferd som jeg ikke

utviklingshemming som går tur med hund opplever

på det – hunder må jo få lov til å være hunder. Og så

som går tur uten hund. Deltakerne i studien erfarte at

som kan komme personer med utviklingshemming til

fremmede ga positive kommentarer eller stilte spørsmål

for at du treffer på andre folk med hund, eller at noen

samtalen kunne utvikles videre.

«More people talk to you when you have a dog’ – dogs
as catalysts for social inclusion of people with intellectual disabilities.»Journal of Intellectual Disability

Research, 62(10), 833-841. DOI: 10.1111/jir.12538.
Dette blogginnlegget ble først publisert på forskning.no,
og er gjengitt etter tillatelse fra forfatteren.

13

Ny tur med
Tor de Buss
Søndag 12. mai var det duket for ny
Lupe-tur. Vår faste sjåfør Tor-Buss
hentet 33 glade turister på Ragna
Ringdal søndag morgen.

Av Reidun Langseth

Denne gangen gikk ferden mot Sandefjord og

Hvalfangermuseet. Vi fikk en spennende omvisning
blant hvaler, seler, pingviner, isbjørner og en stor

albatross som hang i taket. I underetasjen var det også
kjempestore skjeletter av forskjellige hvaler.

Guiden ga oss en historisk innføring og fortalte oss om
hvalfangst fra begynnelsen av 1900 taller og frem til

Alle foto: Tor Langsett

60-tallet.

Hvalfangerne dro til Antarktis og Sørishavet på høsten,
og kom hjem i mai- måned året etter. Vestfoldingene

tjente store penger på denne fangsten. Stor stas var det
da mennene kom hjem til familiene sine på vårparten.

Besøk i skulpturpark
Etter Hvalfangermuseet ble guiden med oss videre på
en rundtur i Sandefjord. Vi var innom Anders Jahres

praktfulle eiendom. En nydelig park med fine skulpturer,
små dammer og flott utsikt. Her var også en skulptur-

paviliong fra 2006 med marmorskulpturer av Knut Steen.
Det var mye spennende å se på hvalfangermuseet

Lunsj på havet
Så bar det om bord i Fjordline, som tok oss over til
Strømstad. Det var fint og rolig vær gjennom hele

båtturen, og vi fikk servert en nydelig lunsj med god

drikke. Det ble også tid til en del handel i taxfri-butikken.
Ganske trøtte entret vi bussen i Strømstad, og Tore

kjørte oss trygt og godt tilbake til Ragna Ringdal. Alle

var enige om at denne turen kunne vi ta flere ganger.
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Det var god stemning på båten

Annonser

Vis at du mente det du sa om
utviklingshemmede i 2011!
Dette er en gjenngivelse av Torstein Vik sitt debattinnlegg fra Aftenposten 15. april.

Østo Ortopedisenter AS

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

Nedrevei 8, 3183 HORTEN - Tlf. 33 03 54 70
www.firing-thorsen.no

Per Knudsen Arkitektkontor AS

Gartnerv 10, 2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Hamar Båtforening

Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

2303 HAMAR
Tlf. 901 10 418

I 2011 foreslo Trine Skei Grande (V) at det skulle lages en opptrappingsplan for å
bedre levekårene for utviklingshemmede. Nå har hun som kultur- og likestillingsminister
samordningsansvar på feltet, i følge Vik, som oppfordrer henne til handling. Torstein
Vik er selv far til en utvikingshemmed datter og professor emeritus i barnesykdommer.

Stiftelsen Våler Bo og servicesenter
Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Vålertunet 1, 2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Rendalen
Bensin og Dekkservice AS
Øvre Rendal, 2488 RENDALEN
Tlf. 950 27 702

Av Torstein Vik
Rådhusvegen 8, 8410 LØDINGEN
Tlf. 76 93 34 90 - www.laoss.no

Din statssekretær Jan-Christian Kolstø rapporterte

Forslaget førte til NOU-en «På lik linje», som i 2016

menneskerettigheter, om status i Norge for

«en opptrappingsplan», slik dere ønsket, i form av åtte

nylig, på et møte i regi av FNs høykommissær for

implementeringen av FN-konvensjonen om menneske-

rettigheter for personer med funksjonshemning (CRPD)
– en konvensjon Norge ratifiserte i 2013.

I Aftenposten, søndag 7. april, kan du lese at Norge fikk
sterk kritikk på dette møtet. Spesielt var man sjokkert

over «hvordan Norge skryter av å være best i klassen
på menneskerettigheter når funksjonshemmedes

menneskerettigheter neglisjeres». På hjemmesidene

til FNs høykommissær for menneskerettigheter kan du
i tillegg lese at FN var forundret over at Norge, som et
rikt land – i motsetning til mange, langt fattigere land

– ikke har inkorporert konvensjonen i sine lover. Dette
bør vi skamme oss over!

bekreftet bekymringen dere hadde. Utredningen foreslo
løft. Forslag nr. en var å inkorporere FN-konvensjonen,

Price Lagerbutikk AS

Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Scandic Hafjell

Sandefjord
Sprengningsservice AS

CRPD, i norsk lovverk! Det åttende og siste forslaget

var at departementet med samordningsansvar, det vil

nå si ditt departement, måtte ta et større ansvar for målrettet styring, slik at reformen faktisk blir implementert.

www.lady.inspirasjonsblogg.jotun.no

Hundervegen 1, 2636 ØYER
Tlf. 61 27 77 77 - www.scandichotels.no

Tassebekkveien 129, 3160 STOKKE
Tlf. 33 33 68 13
www.sandefjord-sprengningsservice.no

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

Ble «tilbudt» ettromsleilighet
Et eksempel på hvor dårlige det står til, og som

bekrefter NOU-en fra 2016, er at bare rundt 50 prosent
av utviklingshemmede med behov for egen bolig, har

slik bolig – i hvert fall i storbyene. En stor andel av dem

som har fått bolig, bor i institusjoner. Min egen hjemmeboende datter på 44 år har nå fått «tilbud» fra sin

kommune om en ettromsleilighet i en institusjon hvor

Du ville ha opptrappingsplan
Personer med utviklingshemning utgjør en stor andel av

det bor 30 utviklingshemmede, og hvor det i tillegg er et
høyt antall omsorgsboliger, samt et sykehjem.

alle personer med funksjonshemninger. I 1991 ble den

Kjære Trine Skei Grande. Her har du en sak hvor du

levekårene for disse menneskene som inntil da var

FN-konvensjonen om menneskerettigheter for personer

såkalte HVPU-reformen vedtatt. Denne skulle bedre
gjemt bort i store sentralinstitusjoner. 20 år senere,

i 2011, var du og partikollega Borghild Tenden bekymret
for levekårene for utviklingshemmede. I et

representantforslag til Stortinget skrev dere at

situasjonen var «i høyeste grad urovekkende med
hensyn til hvor langt reformen er implementert».
Dere foreslo at det måtte iverksettes en egen

opptrappingsplan og fikk bred tverrpolitisk støtte til
dette.
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virkelig kan sette spor etter deg og Venstre. Sørg for at
med funksjonshemning blir implementert i norske lover

og ta styring over de kommunene som i dag, snart 30 år
etter HVPU-reformen, fortsatt diskriminerer funksjonshemmede. Vis at utspillet i 2011 ikke bare var et

populistisk innspill som opposisjonspolitiker, men at du
faktisk mente det du sa den gangen.

Debattinnlegget er gjengitt etter tillatelse fra Torstein Vik
og Aftenposten.

17

Annonser

Annonser

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
6084 LARSNES

t-aasen.no

Tlf. 72 02 64 00
www.larsnes-mek.no

HV service AS
Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Lierbakkene 152
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00
www.hvservice.no

Sinsenveien 53 B
0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

Storvegen 21
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 00 45
www.fageraasen.no

Hammerfest Taxihus AS
Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes
Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no

Tuvrønningsvegen 1
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28
www.valervekst.no
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Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.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.

Storgata 2, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Unikus AS

Ragna Ringdals Dagsenter

Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20

Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO
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Annonser

Annonser

Kunngjøring
I forrige utgave av Under Lupen var det en flott reportasje fra trøndelag fylkeslag sin 20 års-markering.
Her var det lagt ved en rekke flotte bilder, men vi glemte dessverre å kreditere fotografen.
Så, takk til Tore R. Jørgensen for flotte bilder.
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Annonser

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

Sauherad
kommune
Virksomhetsområde BRA
loten.kommune.no

ballangen.kommune.no

eidfjord.kommune.no

sauherad.kommune.no

gjovik.kommune.no
voss.kommune.no

stange.kommune.no

Tiltak Funksjonshemmede
molde.kommune.no

Sande
kommune
sande-mr.kommune.no

Sentralstyret
Leder

Harald Hansen

Nestleder

Djupedalen,

57 85 99 74

leder@lupeorg.no

Solveig Klinkenberg Bredo Stabelsv. 3,

959 35 597

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuv. 36,

951 07 225

post@lupeorg.no

Kasserer

Yngvar Bjarne

Fallanveien 30A,

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Styremedlem

Ann Jorid Strømholt Nordli 2,

915 99 839

medlem@lupeorg.no

1. vararepr.

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,

992 44 720

vara1@lupeorg.no

2. vararepr.

Linda Djuve

Korallveien 18,

51 62 31 09

vara2@lupeorg.no

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Auklandsveien 12,

38 28 71 84

vara3@lupeorg.no

38 28 71 84

vara3@lupeorg.no

6740 Selje
0853 Oslo

Hurlen

1349 Rykkinn
0495 Oslo

9300 Finnsnes
7036 Trondheim
4318 Sandnes

4543 Marnardal

986 49 364

924 19 625

Fylkesledere
Agder

Bli medlem
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

4543 Marnardal

924 19 625

Oslo og

Geir Hanssen

Grindstuveien 36,

951 07 225

post.ov@lupeorg.no

■■ medlemskap i en organisasjon som hele tiden gjør 		

Hedmark og
Oppland

Turid Jahren

Helleveien 13,

909 43 894

turidjah@online.no

Telemark

Ivar Tolstad

Villaveien 3b,

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Rogaland

Beathe Hebnes

Hundavågvn. 45.

51 86 13 08

rogaland@landsforbundet-lupe.no

55 22 97 98

jostein.soreide@fellesforbundet.org

57 85 99 74

leder@lupeorg.no

57 85 20 65

moreogromsdal@landsforbundet-lupe.no

992 447 20

leder.trondelag@lupeorg.no

915 99 839

medlem@lupeorg.no

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

Organisasjoner, etater o.l. kan tegne støttemedlemsskap for kr. 500 pr. år.

Støtt det viktige arbeidet vi
gjør i LUPE!

Innmelding

Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Dette betyr at ingen

På nettsiden kan du lese mer om oss og melde deg inn:

personer i våre styrer har lønn eller styrehonorar.

Auklandsveien 12,

Som medlem får du for kun 200
kr i året:

■■ ha valgmuligheter

■■ bli akseptert som likeverdige mennesker

Synnøve Tisland

Lupeorg.no

Akershus

Hordaland

Jostein Søreide

1349 Rykkinn
2319 Hamar

3674 Notodden
4085 Stavanger

Saksarrinden 62,
5253 Bergen

Sogn og

Harald Hansen

Djupedalen,

Møre og

Jan Svein Hammer

Rimstaddalen 121,

Fjordane
Romsdal

6740 Selje

6711 Bryggja

Trøndelag

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,

Nord Norge

Ann Jorid Strømholt Nordli 2,

7036 Trondheim
9300 Finnsnes

974 14 176
995 39 430
986 49 364
400 69 422

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

Annet

22

Hovedkontor

Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 0481 Oslo

94 88 92 41

post@lupeorg.no

Redaktør

Emma Vestli

415 61 483

redaktor@lupeorg.no

23

Retur:
LUPE

Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO

