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Annonser

Retten til et verdig liv  
– gjelder dette for oss alle?
For alle mennesker er det viktig å bli inkludert i samfunnet. Selvbestemmelse 
som blant annet retten til egen bolig, retten til arbeid og å velge fritidsaktiviteter. 
Alle grunnleggende rettigheter som dessverre er noe av det utviklingshemmede 
ikke så lett oppnår.

Til tross for reformer, varsler og innspill via utallige råd, utvalg og bruker- 
organisasjoner, er det lite som har skjedd! Kommunene som har ansvaret med 
å følge opp lover og rettigheter, må ofte kutte i tjenestetilbudet til utviklings-
hemmede. I forkant av høstens lokalvalg, ble det i mange kommuner igangsatt 
egne valgmøter hvor utviklingshemmede ble mer synlige og fikk fronte sine 
kampsaker. Dette er noe vi i LUPE vil arbeide aktivt for opp mot Stortingsvalget 
om 2 år. Utviklingshemmede skal i langt større grad ta del og representeres i 
valgdebattene ved neste valg. 

Nå er kommunepolitikerne i gang med sin valgperiode og vi er alle spente på 
om situasjonen til de utviklingshemmede vil bedre seg. Norge var sent ute med 
å bli innlemmet i FNs Menneskerettigheter, men i mars i år ble den første 
rapporten Norge sendte inn til FN-kommisjonen belyst. Ikke uventet ble 
rapporten funnet meget mangelfull. Dette førte til at Norge ble lagt under lupen 
hvor FNs spesialrådgivere har kartlagt, gjennom besøk og samtaler, om det 
norske regelverket blir fulgt opp i praksis. Nå håper vi alle at en stortingsmelding 
virkelig vil sette fart i et lenge forsømt tjenestetilbud til utviklingshemmede. 

Norge som samfunn, har både plikt til ikke å bryte menneskerettighetene, samt 
plikt til å forhindre at andre bryter disse. Denne beskyttelsesplikten skal styrke 
sårbare grupper, som utviklingshemmedes rettigheter. Det må finnes gode nok 
lover og rutiner til at brudd på menneskerettighetene ikke forekommer. For 
eksempel at alle har skolegang som gir undervisning til elever basert på behov. 
Videre kjenner pårørende sterke behov for kvalitetssikring og nødvendigheten 
av god helsehjelp, arbeidsplasser, boligmarked, samt fritids- og aktivitetstilbud. 
Når det er snakk om tilrettelagte arbeidsplasser, kan man ikke komme utenom 
tiltaket «Helt Med» som Stiftelsen SOR står bak. Med tilskudd fra flere, blant 
annet Extrastiftelsen, settes det stort fokus på de utviklingshemmedes evner til 
å komme inn i faste stillinger hvor de i tillegg til å beholde uføretrygden også får 
utbetalt en timesats etter nærmere avtale med den enkelte arbeidsgiver. 
Hotellbransjen har så langt skaffet mange arbeidsplasser. Nå er helse-og 
velferdssentra funnet ut at utviklingshemmede er en stor ressurs. Nylig inngikk 
en av landets største bykommuner en avtale med «Helt Med» om å tilby 12 
stillinger innen helse- og omsorgstjenesten i tillegg til de 4 stillinger som ble 
opprettet for få måneder siden. 80% av de utviklingshemmede med lett 
diagnose står utenfor arbeidslivet. Mange av disse bor alene og har liten 
kontaktflate. Det er da ekstra gledelig at det ser ut til at kommuner og fylkes-
kommuner selv vil øke andelen av utviklingshemmede blant sine ansatte. 

Nå ved inngangen til ett nytt år, setter vi store håp til forbedringer og bedre 
forståelse gjeldende behovet for bedre omsorgstjenester til utviklingshemmede 
– som kan oppsummeres som: Det gjelder livet...

Magne E Skjetne, LUPEs Sentralstyre 
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gjengen i Aktiv i Bedrift har gjort noe med arbeidsmiljøet 
på hele museet med sin positivitet og ressurser.

Vant innovasjonspris
I 2018 vant Aktiv i Bedrift Trondheim kommunes 
innovasjonspris. Prosjektet har klart å snu perspektivet fra 
bruker og mottaker av tjenester til at de enkelte likestilles 
som medarbeider og ressurser for bedriften. På denne 
måten opplever arbeidstakerne at de bidrar i arbeidslivet 
og samfunnet, noe som skaper mestring og utvikling. 

– Alle vi ved Aktiv i bedrift og de ansatte ved Sverreborgs 
Folkemuseum ble utrolig stolte og glade over å vinne 
innovasjonsprisen. Prisen ble feiret i to omganger. Først 
spanderte vi lunsj på alle arbeidstakerne og arbeids-
lederne i aktiv i bedrift i Borgstuen kafe på museet. Så ble 
det feiret med kake fra Byåsen bo- og aktivitetsenhet hvor 
også personalet fra museet ble med på feiringen, forteller 
Nina. 

–Vi må også få takke museet for den fantastiske mot-
takelsen vi har fått og den utrolige måten de har inkludert 
arbeidstakerne på. Dette hadde ikke vært mulig hvis de 
ikke hadde åpnet opp for å ta sjansen på et samarbeide 
med oss», avslutter hun.

Lav sysselsetting
I Regjeringens strategi for likestilling av mennesker 
med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030, 
«Et samfunn for alle» trekkes det frem at Sysselsettings-
andelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere 
enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede 
i aldersgruppen 15-66 år som er i arbeid er på 44%, 
mens andelen i befolkning totalt er på 74% ifølge SSBs 
arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018). Det har ikke vært 
større endringer i sysselsettingsandelen for noen av disse 
gruppene de siste årene.

På Sverresborg folkemuseum
I Trondheim får de det til. I snart to år har Aktiv i bedrift 
og Sverreborg Trøndelag folkemuseum laget en arbeids-
arena for mennesker med ulik grad av funksjons-
nedsetting. 

– Tanken bak prosjektet var å skape en mulighet for å 
inkludere personer med forskjellige grader av  
funksjonsnedsettelse i arbeidslivet, forteller Nina Tetlie 
som er arbeidsleder i Aktiv i bedrift sammen med Karina 
Amdal. 

– I 2017 tok vi kontakt med daværende museumsdi-
rektør Torunn Herje og la fram ideen. Hun tok det videre 
med sitt personale og vi ble satt i kontakt med drifts-
avdelingen og driftsleder Svein Ove Hojem på museet. 
Og dette viste seg å være en god match. I samarbeide 
med driftsleder la vi starten for arbeidsoppgavene vi 
kunne gjøre for museet, og satte i gang tiltaket, forklarer 
Nina. 

Sverreborgs har gitt Aktiv i bedrift egne lokaler slik at de 
har sin egen base når de er på jobb. Og det er her på 
basen arbeidsdagen starter med en kopp kaffe, litt løs 
morgenprat og fordeling av dagens arbeidsoppgaver. 

– Det er seks arbeidstakere og to arbeidsledere på 
jobb hver dag, så vi deler oss som regel i to grupper. 
Dagene består av mange forskjellige arbeidsoppgaver så 
som åpning av hus som skal være tilgjengelige for  
besøkende til museet. Tømme søppelbøtter og søppel-
dunker. Stell og foring av dyrene to ganger daglig, eller 
mer langsiktige prosjekter som å sette opp skigard, 
forteller hun.

Godt arbeidsmiljø
– Arbeidstakerne sier at de synes det er fantastisk å job-
be her og at de stortrives. Det har bare vært positive til-
bakemeldinger fra de pårørende også. Museet setter stor 
pris på den jobben som blir gjort, og vi utgjør jo faktisk et 
helt årsverk for museet, sier Nina Tetlie. Det er ikke bare 
gjennomføringen av de faktiske arbeidsoppgavene som 
blir satt pris på. Tilbakemeldinger fra museet forteller at 

Aktiv i bedrift 
Tall fra SSB viser at sysselsettingen blant 
mennesker med funksjonsnedsetting i Norge  
forblir lav. Noen som har tatt tak i dette  
er «Aktiv i Bedrift» i Trondheim kommune.  
I 2018 vant Aktiv i Bedrift, ved Byåsen bo  
og -aktivitetstilbud, Trondheim kommunes  
innovasjonspris for å jobbe med å  
utvikle nye samarbeidsløsninger  
i arbeidslivet.
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Se mot Sverige
SSB har sammenlignet norske data med svenske data, 
noe som viser at Sverige har en vesentlig større andel 
funksjonshemmede i arbeid enn Norge. Det tyder på at 
det også i Norge kan være rom for at flere funksjons-
hemmede kommer seg inn på arbeidsmarkedet. SSB 
påpekte at Sverige har langt flere statlige sysselsettings-
tiltak rettet mot funksjonshemmede enn Norge. 
Med tilsvarende mange på denne typen tiltak i Norge ville 
sysselsettingsprosenten for funksjonshemmede ha økt 
med rundt 6 prosentpoeng (SSB, 2018).

I september åpnet Sommerfuglen Café i 
Trondheim, som drives av en egen  
frivillighetsforening og er startet 
for at ungdom med spesielle behov skal 
kunne oppleve mestring, livsglede og 
hva det vil si å være en del av et 
fellesskap. 

Her stiftes nye vennskap som kan ha betydning for men-
nesker med liten kontaktflate og god tid på formiddagen.

Elin Rokseth (42) er mor til hjerneskadede Vivian (20) 
som nå endelig har fått oppfylt drømmen om å drive egen 
kafé. Rokseth forteller at veien frem har vært lang, men at 
støtten til prosjektet har vært stor.

– Det er nesten som man blir på gråten. Privat-
personer og næringsliv har stilt opp både med varer, 
tjenester og rene pengegaver. Uten denne hjelpen vet jeg 
ikke hvor vi hadde vært i dag, forteller en rørt Rokseth.

Flere av de Bydelsnytt snakket med under åpnings-
dagen forteller at man har savnet et møtested som  
Sommerfuglen Café.

– Heimdal sentrum har jo et par fine kafeer fra før, men 
med den planlagte boligutbyggingen i bydelen så trenger 
vi flere sosiale treffsteder som dette, forteller Birger Jan 
Moen.

Også Anders Vorvik og Lisbeth Inderø på nabobordet 
satte pris på det nye kafétilbudet i Ringvålvegen.

– Et kjempeflott sted å stikke innom i lunsjpausen, 
unnsett om man vil ha noe å spise eller bare for en kopp 
kaffe. Lokalene har blitt kjempefine etter oppussingen, 
forteller de.

Astrid (39) hadde tatt turen innom Sommerfuglen Café 
med barna Ludvig (5) og Ingrid (3).

– Det at ungdom med spesielle utfordringer her kan 
få en meningsfull hverdag synes jeg er et utrolig flott tiltak 
som folk på Heimdal absolutt bør støtte opp om, forteller 
småbarnsmammaen.

For støtte trenger kaféen. Det å leie lokaler midt i 
Heimdal sentrum er nemlig ingen rimelig fornøyelse.

– Vi har i første omgang tegnet kontrakt for ett år. 
Håpet er at vi skal få kafédriften til å gå rundt slik at vi 
kan fortsette driften etter dette. Enn så lenge så betaler 
ungdommen husleie og andre utgifter med egen trygd og 
sparepenger, forteller Rokseth.

Denne saken ble først publisert i bydelsnytt.no Trond-
heim. Gjengitt etter samtykke fra forfatter og redaktør.

Sommerfuglen Café åpnet 

Jan Vestre
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Å jobb med 
din glede
Rekk opp hånda alle som blir glade når 
det er fredag og snart helg! Ja, det er 
nok mange av oss som kjenner det slik. 
Men rekk opp hånda alle som tenker at 
det er viktig å ha en jobb å gå til.  
Vi er sannsynligvis like mange som 
synes det. Det er ofte gjennom  
kontrastene at vi vet å sette pris på 
det vi har i livet.

Men alt for mange med utviklingshemming får ikke  
mulighet til å oppleve denne kontrasten mellom fritid og 
jobb. Faktisk er det slik at kun 2% av de med utviklings-
hemming er i vanlig arbeid i Norge, mens flertallet enten 
er på dagsenter eller uten dagtilbud i det hele tatt. 
Behøver det å være slik? I følge Verdens Helse-
organisasjon vil personer med utviklingshemming være 
«i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold og gjøre en 
samfunnsnyttig innsats». Med den nødvendige støtten 
kan de altså delta aktivt i arbeidslivet. Det er viktig både 
fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, men også for 
personen selv.

Å ha en jobb å gå til er nemlig viktig for opplevelsen av 
et sosialt fellesskap. Arbeid gir mulighet til å treffe andre 
mennesker og få nye venner. Gjennom arbeid kan vi også 
oppleve å bidra meningsfylt til samfunnet, og vi kan 
oppleve oss selv som kompetente individer. Videre hjelper 
arbeid å strukturere hverdagen, og det kan være spesielt 
viktig for personer med utviklingshemming.

I Norge har NAV ansvaret for å vurdere arbeidsevne til 
personer som sliter med å få tilgang til arbeidsmarkedet. 
En studie utført av Wendelborg, Kittelsaa og Wik (2017) 
viser imidlertid at 81% av norske 18- og 19-åringer med 
utviklingshemming mottar uføretrygd. Dette tyder på at 
den individuelle arbeidsevnen muligens ikke blir vurdert, 
men at selve diagnosen fungerer som en snarvei mot 
uføretrygd. Riktignok fungerer uføretrygd som et viktig 
økonomisk sikkerhetsnett for personer med utviklings-
hemming. Men kanskje er vi også nødt til å stille oss selv 
spørsmålet om uføretrygd bidrar til å opprettholde 
diskriminering i arbeidslivet?

For når personer med utviklingshemming ikke finner veien 
inn i arbeidslivet, så er det på ingen måte et ansvar som 
de må bære alene. Det finnes nemlig mange strukturelle 
barrierer i samfunnet som gjør det vanskelig for dem å 
skaffe seg jobb. 

På den ene siden kan vi identifisere manglende 
arbeidslivstrening på skolen som en medvirkende faktor. 
Lærere vet ofte ikke hvilke ferdigheter de skal lære bort, 
når det uansett er lite sannsynlig at eleven med utviklings-
hemming vil få tilgang til jobb etter fullført videregående 
skole. 

På den andre siden har vi et arbeidsmarked der det 
fortsatt finnes stor skepsis blant mange arbeidsgivere til 
å ansette personer med utviklingshemming. Holdnings-
skapende arbeid må til. 

Til slutt kan vi rette blikket mot de lange ventelistene 
som finnes for å få plass i en skjermet bedrift. Plasser 
som var tiltenkt arbeidslivstrening for personer med 
utviklingshemming, blir nå i større grad tildelt andre som 
av andre årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Dermed får 
personer med utviklingshemming mindre mulighet til å 
trene på ferdigheter som arbeidslivet krever.

Dette er store utfordringer som vi må ta tak i. 
I FNs bærekraftsmål uttrykkes det en ambisjon 
om å «fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle». Et uttalt delmål er å oppnå full og 
produktiv sysselsetting for alle kvinner og menn, 
deriblant ungdom og personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette er mål som Norge har 
forpliktet seg til, og fristen for å nå målene er 2030. 
Hva venter vi på?

Kilder:  
FN-sambandet (2017). FNs bærekraftsmål. 
Hentet fra https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baer-
ekraftsmaal 18.10.2019
Wendelborg, C., Kittelsaa, A.M. & Wik, S.E. 
(2017). Overgang skole arbeidsliv for elever med 
utviklings-hemming. Trondheim: NTNU Samfunns-
forskning.

Tur til  
Snillfjord
I slutten av september inviterte 
LUPE Trøndelag utviklingshemmede fra  
Lerkendal Bo- og aktivitetstilbud 
til en kombinert buss- og togtur.

 
Sola skinte fra klar himmel da 92 deltakere møtte 
opp på Tyholt Aktivitet- og Sansesenter. I tillegg til 
storbuss, stilte Trondheim kommune opp med flere 
småbusser.

Første stopp var Orkanger der vi gikk ombord i den 
historiske Thamshavnbanen som fraktet oss i skjønne 
naturomgivelser opp til Løkken. På turen ble det høy 
stemning hvor togpersonalet opplevde sang og latter 
fra våre. En utrolig flott gjeng var kommentaren vi 
reise-lederne fikk!

Fra Løkken fortsatte bussfølge ut mot kysten- til 
Snillfjord kommune hvor vi hadde reservert plass på 
en gård som driver med avlastningstilbud. Foruten 
masse utendørs-leker og dyr, fikk vi benytte oss av 
gapahuken. Gjett om grillmaten med påfølgende kake 
smakte? Praten gikk livlig og nye bekjentskaper ble 
skapt. Som alltid går tida så altfor hurtig. Nøyaktig på 
minuttet var vi vel tilbake til startpunktet – etter 
en flott tur hvor vi i LUPE nærmest fikk bestilling på 
sommertur også neste år.

Magne E. Skjetne
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Årets sommerfest for Byåsen Bo- og  
Aktivitetstilbud i Trondheim hadde  
rekorddeltakelse, når nærmere 250  
deltakere var samlet på Stavne.

Byens politikere var på plass
Sammen med pårørende, øvrige familie og ledsagere fra 
bofellesskap og «Nærhet til base», ble årets store 
tradisjonelle fest for bydelens utviklingshemmede avviklet 
23. august.

Årets sommerfest er av det storslåtte slaget, og det 
ble sendt ut invitasjoner til alle boligene i Byåsen boa. 
Pårørende, beboere og hjemmeboende som er på 
dagtilbud i enheten ble invitert til festen noe som 
resulterte i rekorddeltakelse med 240 deltakere. 
Etter teltmontering, scenerigging, borddekking og en 

Sommerfest for Byåsen Bo- o g Aktivitetstilbud i Trondheim

Magne E. Skjetne

storslagen handlerunde dagen i forveien, var det duket for 
fest. Det ble servert grillmat, kaffe og kaker i stort antall. 
Og noen påpekte at de hadde gledet seg til denne dagen 
helt siden festen i 2018. 

Tradisjon tro var et utvalg av byens politikere invitert til 
festen og de deltok aktivt i dansen og leken. Målet med 
å invitere byens politikere er at de med egne øyne kan 

Alle foto: Sandra Høiskar

se og oppleve hvor mye glede enkle aktiviteter og tiltak 
kan gi til beboerne ved Byåsen BoA, men at noen må trå 
til, ta ansvar og delta i leken. Viktige oppgaver for oss 
pårørende. 

Dans og loddsalg
Etter at etegildet var over var det klart for sumbadans 
med Danica, som gikk over i fri dans til levende musikk. 

Til slutt var det duket for det store finalenummeret hvor 
kveldens loddsalg endelig skulle trekkes. Det var mange 
fine premier som ble loddet ut denne kvelden, men de 
gjeveste av de alle var fruktkurvene. 

Nær 20 LUPE-medlemmer sammen med ansatte bidro 
til gjennomføringen av nok en vellykket sommerfest. Da 
mørket kom, pakket vi sammen – alle tilfreds.
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Et høsteventyr Trygghet – trivsel – glede 
Vi planla i god tid. Et helt år i forveien booket vi plass 
gjennom livsgleden rissa og oddny lillevik, en reiseleder 
som står på for alle, som ser til at alle trives og har det 
godt, både før, under og etter reisen. I et helt år gledet vi 
oss til turen, og vi fikk virkelig en nydelig opplevelse å se 
tilbake på! 

Vi ankom solgården midt på natta. Vi var ikke i seng før 
04.45, Men ingen sure miner.

Å stå opp til blå himmel, 25 varmegrader og en formidabel  
utsikt utover middelhavet og den vakre og fargerike fiske-
landsbyen Villajoyosa. Et nydelig landskap, appelsin-
lunder, hvitkalkede gjestehus, palmesus og vakre hager. 

Hageanlegget og sansehagen var et kapittel for seg selv, 
det må bare oppleves. Velstelt og frodig, kreativt og 
allsidig. Sansehagen var en perle for rekreasjon og 
avslapping.

Vi fant både karpedam og en skilpadde som lå og 
solte seg på en stein. Appelsintrær og urtehage, og vakre  
blomster i alle regnbuens farger. Perfekt.

I fritidsparken var det mange muligheter for å røre på seg, 
og for å prøve nye ting. Minigolf og boccia, trenings-
apparater, bordtennis og golf.

Å utfordre seg selv, oppdage at man klarte det, og 
kjenne på mestring. 

Velvære eller fysiske behov – noe for alle – massasje, 
fysio, terapibasseng, soloppvarmet basseng, bibliotek, 
kino. Kunst-tunnel og egen kirke. Alle behov blir ivaretatt!
Eller bare sitte på en av benkene og nyte en stille stund, 
se solnedgangen som speilet seg i middel-havet.

Den følelsen! 
Maten: variert og upåklagelig! 3 Måltider hver dag  
inkludert i prisen, alt du kan drømme om av tilbehør. 
Nydelige måltider i en flott spisesal der man kan finne 
den gode samtalen, skaffe seg nye venner, kjenne på 
samhold og inkludering. 

På festplassen var det hver kveld variert underholdning. 
Det var sang, dans, hattekonkurranse, flamenco, tryllerier 
og leskende drikker fra baren. Solgården alkoholfri spesial 
– giftig grønn, men veldig god. 

Og personalet, for en gjeng! Vaskedama, gartneren,  
kokken, servitørene, sykepleierne, legen, guidene – ja 
alle! Et smil, noen vennlige ord, oppmerksomhet, en klem. 
Alle blir vi sett og ivaretatt, ingen kjenner på forskjellen. Vi 
er alle likeverdt. 

Vi blir glade i dette trygge, fine stedet som gjør oss så 
godt. Vi kommer nok tilbake. 

– Que alegria – for en glede Solgården...  
Et komplett ferie og helsesenter på Costa Blanca  

midt mellom Alicante og Benidorm i Spania. 

Tirill Marie Underland 
og Monica Benjaminsen 
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Stiftelsen Radarveien i Oslo – et godt 
sted å være! Nå med et nytt, flott bygg 
- til glede for mennesker medut-
viklingshemming.

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse og har
konsesjon for drift av dagsenter samt rammeavtale med
Oslo kommune om boligavlastning med 7 sengeplasser.
Ca. 80 unge og voksne personer med utviklingshemming
har sitt dagtilbud ved Radarveien dagsenter.

I tillegg har Stiftelsen Radarveien denne høsten  
lagtinn tilbud på rammeavtale om drift av 7 boliger for  
voksne mennesker med utviklingshemming.

Nå er en drøm av et nybygg ferdig til innflytning, til 
glede for mange personer med utviklingshemming samt 
deres gode hjelpere.

Litt historie
Radarveien dagsenter ble opprettet i 1973 som
Radarveien daghjem og skole. Etter ansvarsreformen
(HVPU-reformen) i 1991 ble Stiftelsen Radarveien
etablert som en egen ideell stiftelse. Siden da har
dagsenteret og Skredderstua arbeidssenter gitt tilbud til
voksne personer med utviklingshemming. Alle som har
tilbud ved Radarveien dagsenter og Skredderstua
arbeidssenter faller utenfor det ordinære arbeidslivet og
andre tilrettelagte arbeidstilbud.

Nytt og flott bygg
Tirsdag 29. oktober 2019 var det offisiell åpning av
Stiftelsen Radarveiens nye bygg på over 1000
kvadratmeter. Bygget fremstår som en diamant på  
området med sine flotte og skinnende vindusfasader.
Alt vedrørende bygningen er universelt tilrettelagt.
Heldige er de som får sine tilbud eller sine arbeidsplasser
i dette flotte huset. Her er det nydelige beboerrom, bad
og fellesarealer. Radarveiens nye hus ble åpnet med

Stiftelsen Radarveien

taler fra direktør Marianne Wahlstrøm og styreleder Jan
G. Haanæs. Selvsagt skjedde selve åpningen ved  
snorklipping – sjarmerende utført av 3 av brukerne. Som 
seg hør og bør var det servering av «velkomstbobler» og
kanapeer, korsang og jublende glade deltagere og stolte
ansatte.

Innvendig fremstår nybygget innbydende og flott.  
Her er det tre etasjer hvor kun 2. etasje foreløpig er tatt i 
bruk for de personene som har avlastning og som er så  
heldige å ha fått dette her på Stiftelsen Radarveien.

Stiftelsens flotte bygg fra 1973
Men vi må understreke at Radarveiens «gamle» bygg 
også er en vedlikeholdt og flott bygning. Denne består av 
en hovedetasje med seks paviljonger (avdelinger) knyttet 
sammen rundt et stort innvendig torg. Torget er  
Radarveiens fellesområde. Her er det plass til ulike  
aktiviteter og arrangementer. Hver paviljong har  
oppholdsrom, kjøkken, bad, kontor og grupperom.  
Totalt er dette bygget på ca. 3.000 kvm. I tillegg holder 
Skredderstua til i leide lokaler på Ljan. Stiftelsen  
Radarveien har et eget terapibasseng, godt tilrettelagt 
for mennesker med alle typer funksjonsnedsettelser. Her 
finnes også gymsal, badstue, musikkrom, fysioterapi-
avdeling, ballrom og hviterom.

Dagsenter i Radarveien 100
Dagsenteret har ca. 80 brukere med varierende grad av
utviklingshemming. Felles for alle er at de har omfattende
bistandsbehov, og er sårbare når rammebetingelser
endres. Radarveien dagsenter er organisert i seks
avdelinger. Avdelingene gir kvalitetsmessig likeverdige
tilbud.

Arbeidsoppgaver
Mange på dagsenteret har tilrettelagt arbeid på sin
ukeplan, der arbeidet er innenfor begrepet «vaktmester-
oppgaver». Dette kan være sortering og distribusjon av
engangsutstyr, makulerings-, laminerings- og kopierings-
oppdrag, oppvask, vask av tøy, innsamling til  
gjenvinningsstasjon, hente- og levere post og diverse 
handleoppdrag. 

Radarveien avlastning
Radarveien avlastning gir tilbud til familier med hjemme-
boende utviklingshemmede og har rammeavtale med 
Oslo kommune om å drifte avlastningstjenester utenfor 
hjemmet  – for barn og voksne med utviklingshemming. 
Dette skal være et hjem borte fra hjemmet og være åpent 
alle dager hele året. Deltagere, som har sin «avlastning» 
på Radarveien, viste stolt fram sitt nye «andre hjem» på
åpningen.

Marianne Walstrøm og 
Solveig Klinkenberg
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Skredderstua arbeidssenter
Skredderstua arbeidssenter er administrativt og
organisatorisk tilknyttet Radarveien dagsenter, men
holder til i leide lokaler på Ljan. Arbeidssenteret har vel
20 deltagere med varierende grad av bistandsbehov.
De fleste vil kunne jobbe med kjente oppgaver relativt
selvstendig, men da innenfor etablerte rammer med
oppfølging.

Arbeidssenterets mål er å tilrettelegge for egnet arbeid 
og sysselsetting for sine brukere, samt skape et godt 
arbeidsmiljø hvor den enkelte kan utvikle seg og oppleve 
mestring i arbeid og i sosiale sammenhenger.

Målrettet tilbud
Deltagerne ved Radarveien har individuelt tilrettelagte 
planer med utgangspunkt i ønsker og behov. Overordnet
mål er økt livskvalitet og skape vekst gjennom å se det
enkelte mennesket.

Stiftelsen Radarveien legger stor vekt på å gi hver enkelt
person et målrettet, forutsigbart og realistisk tilbud. 
Målet er at alle skal kunne utvikle, vedlikeholde og nyttig-
gjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper på en best 
mulig måte. Det holdes et stort fokus på kommunikasjon, 
sosial fungering, sansestimulering, fysisk aktivitet, trening 
i dagliglivets gjøremål og sist – men ikke minst – helse og
velvære.

Mye av aktiviteten og treningen foregår individuelt, 
men på Radarveien tilrettelegges aktivitetene i stor grad 
slik at brukerne kan utføre deler av aktiviteten i et sosialt 
fellesskap. Dette gir mulighet til felles opplevelse og sosial 
kontakt på tvers av avdelingene.

For mer informasjon, se Stiftelsen Radarveiens  
hjemmeside www.radarveien.no eller ta kontakt på  
tlf. 23 38 34 00.

2. november var det atter en gang tid 
for Oslo og Akershus fylkeslags  
tradisjonelle tur til Strømstad til 
Sandefjord, med avreise fra Ragna  
Ringdal.

Om bord i Oslofjord
Som vanlig var det vår kjære «Tore-buss» som kjørte oss 
til Strømstad. Vi var heldige og hadde fint vær hele veien. 
Når vi kom ut av bussen var det ganske så kaldt, så det 
var godt å komme om bord i Oslofjord, der en nydelig 
lunsj-buffet sto og ventet. Her ble det mye mat og en god 
prat, med fin utsikt til skjærgården og havet utenfor. 

Fremme i Sandefjord
Taxfree-shopping ble det også med mye billig mat, vin, 
brus og godteri.

Etter to og en halv time om bord i båten var vi i Sande-
fjord. Mette, glade og fornøyde entret vi igjen bussen for å 
slumre oss hjem til Oslo i høstmørket.

En fin og hyggelig tur, som vi allerede har bestemt vil bli 
gjentatt om et år.

Reidun Langset

Tur Strømstad - Sandefjord
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Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no
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I forbindelse med kommende kommune-
sammenslåing mellom Trondheim og Klæbu 
kommuner fra nyttår, inviterte vi  
utviklingshemmede i Klæbu til en  
vennefest på Jekken Frivilligsentral.

 
Sammenslåingsfest
Med det formål å skape fellesskap og vennskap ble det 
den 10. september arrangert en inkluderingsfest med 
grilling og aktiviteter. Tiltaket var først og fremst rettet mot 
de utviklingshemmede, men også en anledning for 
personalet til å bli bedre kjent. Det var nærmere 60 
personer som koste seg denne ettermiddagen. Det var 
medlemmer fra Jekken frivilligsentral, Klæbu frivillig-
sentral, Lerkendal BOA, Klæbu BOA og LUPE med 
venner og pårørende som deltok på det fine arrange-
mentet.

Svermeri og dans
Musikk og sang preget den fine septemberettermiddagen 
og dansen (som alltid), skapte i alle fall noe kjæresteri! 
Grillmaten med god drikke erstattet det tradisjonelle 
kveldsmåltidet på en midtukeskveld i godværet. I tillegg 
til coverbandet som spilte opp, var det også bowling-
turnering og stands på Jekken. Da bestillingstransporten 
kom for hjemturen, var det mange som klaget på for tidlig 
oppbrudd. Denne kvelden ga oss dessuten flere nye 
medlemmer.

 

 
Mye egeninnsats
Festen var på nytt en bekreftelse på hvor viktig slike 
aktiviteter betyr for vår gruppe. I et påfølgende 
evalueringsmøte med kommunen og de to frivillig-
sentralene Klæbu og Jekken, ble LUPE også her 
anmodet til flere samarbeidende tiltak. Denne festen var i 
sin helhet sponset med midler fra den lokale sparebanken 
i Klæbu, Nidaros Sparebank, samt fra LUPE Trøndelag 
som benytter anledningen til å takke samarbeidspartnerne 
for et hyggelig og nært samarbeide. Må også fremheve 
den egeninnsatsen som våre medlemmer yter for 
gjennomføring av slike krevende aktiviteter.

Minner om at Jekken Frivilligsentral er en nyopprettet 
sentral i regi av Trondheim bystyre med det formål å tilby 
utviklingshemmede gode aktivitetstilbud. De to ansatte er 
begge LUPE medlemmer og hvor LUPE er med i 
ressursgruppa.

Inkluderingsfest på Jekken

Magne Skjetne

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00
www.prima-as.no

ECURA Bo og Habilitering AS
Dronning Eufemiasgate 16

0191 OSLO

Tlf. 924 02 607

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Kapellv. 6, 0487 OSLO  -  Tlf. 22 79 73 00Smørbøttav 7, 1617 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 64 40 - www.skadeoglakk.no
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Annonser Annonser

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i

kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

trysil.kommune.no

Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

Tromsø
kommune

tromso.kommune.no

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

stange.kommune.no

Nærumveien 24
1580 RYGGE

Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

Carlbergv 5, 1526 MOSS
Tlf. 69 26 90 01 - www.personalpartner.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

Alsberg Elektriske AS
Gausdalsvegen 695

2625 FÅBERG
Tlf. 61 26 48 98

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Åskollen
Tverrliggeren 4, 3038 DRAMMEN

Tlf. 32 81 80 00
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Annonser

 

Sentralstyret 
 
Leder Harald Hansen Djupedalen,  

6740 Selje
 57 85 99 74   
 986 49 364

 leder@lupeorg.no

Nestleder Solveig Klinkenberg Bredo Stabelsv. 3,  
0853 Oslo

 959 35 597  nestleder@lupeorg.no

Sekretær Geir Hanssen Grindstuv. 36, 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post@lupeorg.no

Kasserer Yngvar Bjarne 
Hurlen

Fallanveien 30A, 
0495 Oslo

 476 14 769  kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid Strømholt Nordli 2,  
9300 Finnsnes

 915 99 839  medlem@lupeorg.no

1. vararepr. Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 992 44 720  vara1@lupeorg.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18, 
4318 Sandnes

 51 62 31 09  vara2@lupeorg.no

3. vararepr. Synnøve Tisland Auklandsveien 12, 
4534 Marnardal

 924 19 625  vara3@lupeorg.no

 

Fylkesledere 
 
Agder Synnøve Tisland Auklandsveien 12, 

4534 Marnardal
 924 19 625  leder.agder@lupeorg.no

Oslo og Ak-
ershus

Geir Hanssen Grindstuveien 36, 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post.ov@lupeorg.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 Fjor-
dane

Harald Hansen Djupedalen,  
6740 Selje

 57 85 99 74  
 986 49 364

 leder@lupeorg.no

Møre og 
Romsdal

Otto Drage 6146 Åheim  481 05 029  leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag Magne E. Skjetne Amundalsv. 840, 
7036 Trondheim

 992 447 20  leder.trondelag@lupeorg.no

Nord Norge Ann Jorid Strømholt Nordli 2,  
9300 Finnsnes

 915 99 839  medlem@lupeorg.no

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

Annet 
 
Hovedkontor Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 0481 Oslo  94 88 92 41  post@lupeorg.no 

Redaktør Emma Vestli   415 61 483  redaktor@lupeorg.no

Unikus AS
Terminalv 10, 8006 BODØ

Tlf. 75 56 51 20

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

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.

Langgaten 48, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00

www.noah.no

Rusbehandling nytter!

www.phoenixhaga.no - Tlf. 69 89 82 50

Thorøyaveien 21
3209 SANDEFJORD

Tlf. 405 55 976
www.hkregnskap.no
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