– Nicolai får alt han trenger
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Leder

– Vi må se tilbake før vi går
fremover
Vi hilser virkelig denne sommeren velkommen!

Våren startet med smittevern og sosial utestengelse,
slik vi har erfart helt siden Norge ble nedstengt 12.

mars i fjor. Nå som smittevaksineringen er kommet
godt i gang, ser vi endelig lys i tunnelen.

Pandemien har vært vanskelig, spesielt for

svært mange utviklingshemmede som ble sterkt

berørt da barnehager, skoler, dagtilbud og tilrettelagte arbeidsplasser brått ble borte. Fraværet av
fritidsaktiviteter rammet alle.

Mange pårørende tok økt ansvar for sine

utviklingshemmede familiemedlemmer da alle

aktivitetene forsvant. Det at deres kjære skulle bli

boende alene i leiligheten sin, uten sosiale tilbud,
var uholdbart. Dette var ingen enkel løsning. For

å kunne ivareta sine utviklings-hemmede barn på
en trygg måte, måtte mange
sykmelde seg.

Et besøksforbud som ble

innført i mange omsorgs-

boliger rammet de som ble

boende i sine egne leiligheter
med kommunalt omsorg.
Fellesområder i de kom-

oppfølging i helsevesenet:

■■ 34 prosent har opplevd forverring i fysisk
helsetilstand, og økte smerter og ubehag.

■■ 24 prosent opplevd forverring i psykisk
helsetilstand.

■■ 18 prosent har opplevd forverring i
funksjonsgraden sin.

Det er bekymringsfullt at yngre funksjonshemmede
ikke ble prioritert i vaksinekøen. Denne gruppen

burde ha blitt flyttet frem i vaksinekøen. Det er en

kjensgjerning at de har vanskeligheter med å holde
avstand, og ofte vil klemme mennesker de omgås
med.

Det er varslet en evaluering av tjenestene til

utviklingshemmede under pandemien. Mye kunne
sikkert ha vært utført anner-

Det er bekymringsfullt
at yngre funksjonshemmede ikke ble prioritert i
vaksinekøen.

munale boligene ble også

avstengt, slik at ensomheten var total. Det er ille

ledes, men håpet er i at vi

alle lærer av hendelsene og

erfaringene som pandemien

skapte. Kommuner med Stats-

forvalteren får en stor oppgave
med å rette opp og bedre

tjenestetilbudet til utviklingshemmede.
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er det når en fortsatt hører at noen knapt har vært
LUPE sendte bekymringsmeldinger om ensomhet,
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utrygghet, angst og bekymring som senere kunne

utvikle seg til mere alvorlige psykiske plager til FHI

Design og trykk:
ID Design AS, Finnsnes
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og HOD (Folkehelseinstituttet og Helse- og
Omsorgsdep.).

En undersøkelse som FFO, paraplyorganisasjon

hemmede og kronisk syke har fått forverret helse-

tilstand det siste året. De største utfordringene har

vært å få terapi, trening, behandling, kontroller og
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kronisk syke har fått forverret helsetilstand under

pandemien. LUPE har sendt bekymringsmeldinger om
HOD. Kommunene får nå en stor oppgave med å rette
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opp og bedre tjenestetilbudet til utviklingshemmede.

Aktuelt

Her finner du aktuelt stoff og nyttig informasjon.

Nicolai får alt han trenger

Lene Kathrine Gullikstad, mor til en utviklingshemmet
gutt, er oppgitt over alt det negative som skrives om

reduserte tilbud til unger med spesielle behov under

koronapandemien. Bildet er mer nyansert, mener hun.

Tema: LUPE er 30 år! Derfor ble innstillingen om å
legge ned HVPU så omstridt

Hendelser i 1970-årene ble starten på store omveltninger
i omsorgen for mennesker med utviklingshemming.
Beslutningen om å legge ned HVPU skapte en stor

debatt. Mange pårørende fryktet for at reformen ikke
var godt nok forankret i kommunenes helse- og

12
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20

omsorgstjenester.

LUPEs aller første æresmedlem

Bli nærmere kjent med Ivar Tolstad, en sentral mann i
LUPEs historie. Tolstad ble LUPEs førte æresmedlem.

Hallsetheimens historie

Hallsetheimen var en stor institusjon for utviklings-

hemmede lokalisert i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag.

Hvordan øke valgdeltagelsen for
utviklingshemmede?

«Prosjekt Valg 2021» har blant annet som mål å påvirke
valgstyret i Trondheim til å legge til rette for økt
valgdeltakelse gjennom Hands-on kurs i valg og

Opplag: 1 800

for funksjonshemmede, viser at mange funksjons-

En FFO undersøkelse viser at funksjonshemmede og
ensomhet, utrygghet, angst og bekymring til FHI og

Org. nr.: 948 89 241

Innhold til bladet sendes på e-post,
eller med posten til LUPE.
Neste frist er: 15. august 2021

utenfor døra siden 12. mars i fjor!
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Lederen

23

merking i valgavlukkene.

Kontaktinfo

Her finner du kontaktinfo til sentralstyret, fylkeslederne
og lokallagene.
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Aktuelt

Viktig informasjon om LUPE

Bli med ut på tur!

Landsmøtet: Landsmøte 2021 skal arrangeres 28.

Arendalsuka: LUPE ønsker å delta med egen stand

Det siste året har det ikke vært mulig å arrangere

Arrangementet blir tilpasset smittesituasjonen vi

være mulig fra sommeren og høsten av. Alle

Likemannssamlingen med markering av LUPEs
30-årsjubileum går av stabelen med egen konferanse den 11. og 12. juni 2022.

under Arendalsuka dagene 16. til 20. august i år.

har i august, ut ifra de nasjonale smittevernreglene
ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

og 29. august i år

som gjelder da. Som vi har erfart i løpet av dette

siste året kan situasjonen endre seg veldig raskt.

sjonæren om å registere din støtte (Grasrotandel)

på LUPE, Landsforbundet for utviklingshemmede
og pårørende.

Oppgi gjerne ditt lokal- eller fylkeslag til kommisjonæren, slik at han/hun kan legge inn riktige

opplysninger. Dersom kommisjonæren ikke finner
ditt lag, kan årsaken være at de ikke har opprettet

tiltakene.

LUPE Oslo og Viken planlegger dette i år:

programmet og informasjon om digitale sendinger.

■■ Jubileumsdag med konferanse, underholdning

Støtt opp om arbeidet for utviklingshemmede
andre spill via Norsk Tipping, kan du be kommi-

arrangementer vil følge de nasjonale smitteverns-

Derfor må man ta høyde for ulike scenarier. Følg
med på www.arendalsuka.no, her vil dere finne

Neste gang du spiller lotto, tipper eller spiller

reiser og konferanser. LUPE håper at dette skal

avtale med Norsk Tipping om grasrotandel. Da kan
du velge et annet LUPE lokal- eller fylkeslag.

LUPE får utbetalt hele 7 prosent av din spille-

innsats, penger LUPE gir videre til arbeidet for

utviklingshemmede. Du kan også utføre dette selv
på nettet.

Vil du vite mer?

Sjekk: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

■■ Tur med Color Line til Kiel 3.-5. september.

Color Fantasy ferga til Kiel.

og middag i forbindelse med Oslo og Vikens 30

årsjubileum lørdag 13. november på Olavsgaard
Hotell, Skjetten.

■■ Juletur til juleverksted i Sørum med julemiddag
lørdag 11. desember.

Medlemmene vil få mer informasjon om de ulike
arrangementene per brev.

LUPE Trøndelag planlegger dette i år:

■■ «Inn på tunet». Besøk til gårder rundt omkring
i Trøndelag, med ulike aktiviteter og leker. Bli

Olavsgaard Hotell, Skjetten.

kjent med dyrene, gå tur og få informasjon om
godt kosthold.

■■ I samarbeid med MIST - Museene i Sør-

Trøndelag på 12 forskjellige steder – vil LUPE

Trøndelag tilby «Sommerkortet» i år. Kortet gir
gratis adgang for 2 personer, samt ledsager, i

perioden fra 18. juni til 18. august. Det legges

opp til individuelle besøk, samt fellesturer hvor
det vil bli tilrettelagte aktiviteter.

Serveringsmuligheter blir det også.

Flyttet?
Husk å melde ny adresse til LUPE:
post@lupeorg.no
948 89 241

Brev/kort:

■■ Helgen 20.- 22. august inviterer vi medlemmene

våre på weekendtur til Namsskogan Familiepark.

Hyggelig 3-rettes middag under Kiel-turen 28. november 2013

Foruten besøk i dyreparken, vil vi tilrettelegge
for fine aktiviteter. Her vil det være flere
overnattingsalternativer.

Har du spørsmål? Kontakt Magne Skjetne på
992 44 720 eller

post.trondelag@lupeorg.no

LUPE

Hans Nielsen Hauges gt. 44B, 0481 Oslo
Show og god steming på Kiel-turen 28. november 2013
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Aktuelt

Regjeringens forslag til ny boligsosial lov:

følger av folkehelseloven og plan- og bygnings-

Lovforslaget kan neppe løse
utfordringene i den sosiale boligpolitikken. Forslaget mangler
økonomiske insitamenter, og har lite
fokus på utviklingshemmedes
boligsituasjon.

loven, er for svak, skriver LUPE i høringssvaret.
– Videre mener vi at kommunene må ta

regulatoriske grep i planleggingen, slik at antall

tilpassede boliger økes. Lovforslaget vil regulere
kommunens oppgaver med hensyn til det boligsosiale arbeidet noe, men slett ikke nok, sier
Solveig Klinkenberg, nestleder i LUPE.

TEKST: SOLVEIG KLINKENBERG OG LILY KALVØ

Det mener LUPE, som har sendt et høringsvar til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bakgrunn for lovforslaget er Nasjonal strategi for
den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024).

Lovforslaget understreker at det er kommunene
som har hovedansvaret for boligpolitikken.
faller utenfor boligmarkedet:

Bostøtten skal ifølge lovforslaget
øke, og flere skal kunne gå fra å

– Går i feil retning

Forslaget har flere svakheter som LUPE viser til i
høringssvaret. Her er to viktige punkter:

En sosial boligpolitikk må sørge for tilrettelagte og

Vil du vite mer?

■■ Lovforslaget innebærer å endre Sosialtjeneste-

med hensyn til omsorgsboliger som skal utøve

Regjeringen.no:

loven § 15 og oppheve Helse- og omsorgstjenesteloven § 3 – 7.

– Vi mener dette er feil og har

Noen nasjonale grep foreslås

for å hindre at vanskeligstilte

Lovforslaget vil ikke
gi en helhetlig lov

leie til å eie gjennom støtte fra
Husbanken.

presisert at sosial boligpolitikk
for våre ikke kun betyr at

kommunen hjelper til med å
skaffe en bolig, men at dette

også innebærer en høy grad av

helse- og omsorgstjenester knyttet til boligen,

– Kommunen må ha lovfestet ansvar

Intensjonen om å spisse kommunens ansvar med

hensyn til skjerping av planleggingsansvaret, som

horing-ny-boligsosial-lov/id2786962/

Husbanken må dessuten tilby støtte som er til nytte
i alle kommuner gjennom økonomiske virkemidler
som bostøtte, tilskudd og lån.

Regjeringens forslag vil sikre at vanskeligstilte

Men LUPE frykter at vanskeligstilte på bolig-

– Vi ber derfor at dette defineres nærmere i en

forskrift, sier Solveig Klinkenberg.

en egen egnet bolig, ikke kun være en veileder-

LUPE foreslår også at lovforslaget må være slik at

tjeneste.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

boligprosjekter må ha sosiale profiler fra starten av.

forstå at vi ønsker at kommunen skal ha en plikt
til nettopp å sørge for at utviklingshemmede får

Høringsnotat og høringssvar finnes på

Boligsosiale tiltak må gjelde i hele landet, og

markedet kan defineres ulikt av landets kommuner.

– Videre prøver vi å få departementet til å

boligmarkedet.

Boligsosiale tiltak må gjelde i hele landet

tjeneste.

LUPE. Dette gjør at lovforslaget løser lite av de

utfordringer utviklingshemmede faktisk har på

heldøgns tjenester, mener LUPE.

på boligmarkedet skal få bistand etter loven.

■■ Kommunen skal ikke bare være en veileider-

tilskott» er ikke integrert i lovforslaget, påpeker

nødvendige helse- og omsorgstjenester, spesielt

forteller Solveig Klinkenberg.

Men «Lov om bustøtte og kommunale bustad-
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Ivaretar ikke funksjonshemmedes boligbehov
godt nok

det er mulig å nekte utbyggere å bygge, hvis disse
ikke inkluderer både rimelige og universalt

Ny boligsosial lov
■■ Regjeringen ved Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sendte
2. desember 2020 ut forslag til
«Ny boligsosial lov» på høring.
■■ Forslaget er relatert til «Nasjonal strategi
for den sosiale boligpolitikken
2021 – 2024» og «Ny strategi for sosial
boligpolitikk: Alle trenger et trygt hjem».
■■ Høringsfristen var 15.03.21. LUPE har
sendt inn sitt høringssvar innen fristen.

tilpassede boliger i prosjekter og boligplaner.
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Hjemme behandles han som søsknene sine,

Pernille (10) og Lasse (14). Lene snakker likedan

til ham som til dem. Nicolai kan ikke gå, sitte eller

– Han er en sosial gutt?

han etter oss: – Ikke glem meg!

De kommer også hjem, ringer på og spør etter

Nicolai har et fulltids skole- og SFO-tilbud på

sier mammaen.

Glåmos, med en person på seg hele tida. Hvordan

skulle det bli med ham da det plutselig ble innført
hjemmeskole for alle i mars i fjor?

– Lisbet (Trondsen, red. anm.) hadde morgen-

møte med alle i klassen hver morgen via Chromebook. Der fikk Nicolai være med. Hver morgen
spurte han:

– Skal jeg ringe Lisbet?.

Da klassen gikk over til det faglige, fikk Nicolai
komme på skolen. Der hadde han det helt

Lene Kathrine Gullikstad er oppgitt
over alt det negative som skrives om
reduserte tilbud til unger med spesielle
behov under koronapandemien.
TEKST OG FOTO: ELLA MARGRETE SUNDT

Gullikstad, ny LUPE fylkesleder i Trøndelag og

mor til en funksjonshemmet gutt, vil rope ut så

det høres: – Nicolai får alt han trenger, også nå når
verden er i en unntakstilstand!

Nicolai Gullikstad ble født i 28. svangerskaps-

uke, i januar 2010. Han pustet ikke og fikk en
hjerneskade.

– Han har blant annet CP og epilepsi og trenger

pleie hele døgnet. Men han kan snakke. Han må

bare tenke før han svarer. Og han vet hva han vil og
sier ifra! bedyrer Lene.
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Hun får ikke fullrost dem som jobber med Nicolai.

– Veldig sosial. Han liker vennene sine så godt.

Nicolai. De spiller Super Mario. Jeg blir helt rørt,
Inkludert blir Nicolai også når det er serierenn oppi
Vikheim. Der leverer han ut startnummer til
løperne. Langrenn er favorittidretten. Petter
Northug var yndlingsutøveren.

Krevende

Lene Kathrine Gullikstad skryter av alle som

hjelper til, i Røros kommune, på Glåmos skole og
med avlastning.

– Vi har lege, helsesykepleier, ergoterapeut og

enestående, skryter Lene og nevner assistentene

fysioterapeut, logoped, terapiridning og svømming,

– Det er viktig med karer innimellom. De gjør

trygghet. Likevel er det krevende å være enslig mor

Randi Sandnes og Lars Erik Amundsen.

– Nicolai får alt han trenger

elevkvelden ned i første etasje.

krype, og han må mates med sonde.

– Hvis vi sitter på stua, reiser oss og går, roper

FLOTT TUR: Nicolai Gullikstad elsker fart og spenning. Her er han en på en frisk tur i bakkene, sammen med mamma Lene Kathrine Gullikstad.

på skolen, spør de om han skal dit. I så fall flyttes

mer «gutteting», de hosjer mer, ler hun.

Randi Sandnes har vært med Nicolai siden barnehagen.

– Hun har så mye livserfaring, er så allsidig! Ser

løsninger i stedet for problemer, forteller Lene, og

sier hun og nevner alle dem som gir henne

for tre når den ene er sterkt funksjonshemmet.

– Røros kommune er kjempeflink – i 99 prosent,

slår hun fast.

– Og den siste prosenten?

– Vi mangler BPA, brukerstyrt personlig

fortsetter:

assistent. Kommunen kan bestemme selv om de vil

i Hummelfjellet. 11-åringen er trygt plassert i

jobben med ham. Han er blitt flink til å snakke

det er mer fysisk krevende etter hvert som årene

De svinger seg mot heisen og kommer etter hvert

med ham.

Og det er mange. I dag har Glåmos skole skidag

skikjelken, som styres av Håkon Engzelius Breen.
susende nedover de store bakkene.

– Fart og spenning – han elsker det! slår Lene

fast og forklarer at Håkon er frikjøpt av Røros

– Når de har vært til logoped, kan Randi utføre

fordi Randi og de andre assistentene trener så mye

– Det er stabilt rundt ham?

– Veldig stabilt! De gjør alt for han, og er gulle

kommune denne dagen for å være med Nicolai.

god!

Nicolai er på avlastning hver tredje helg og fire

Stabile er også drosjesjåførene som henter og

Stabile forhold

avlastning, til logoped, på svømming eller ridning.

Han jobber vanligvis på Rytrøa i Os kommune der
ettermiddager i løpet av en treukers-periode.

Hverdagen til femteklassingen likner andre skolegutters hverdag på mange måter. Han spiser

frokost, blir kjørt til skolen, spiser middag, ser TV
og legger seg.

bringer Nicolai når han skal til skolen, på

Alt dette gir trygghet, både for gutten og familien.

Inkluderes

gi tilbud om BPA til barn, sier Lene, som merker at
går.

– Men man må velge sine kamper, sier hun og

er innstilt på å være mamma og pleier i mange år

framover. Nicolai vil snart få sine avlastningsdager
i barneboligen på Røros i stedet for på Rytrøa.

Med på alt

Skoledagen i Hummelfjellet gir et fint avbrekk i

hverdagen, også for Nicolai på skikjelken. Vel nede
er han et eneste stort smil, sliten og fornøyd.

– Han er med på alt. Det tar bare litt mer tid,

sier Lene Kathrine Gullikstad.

Nicolais klassekamerater er snille.

– De snakker med ham, og når det er elevkveld

9

Derfor ble innstillingen om å
legge ned HVPU så omstridt
Hendelser i 1970-årene ble starten på
store omveltninger i omsorgen for
mennesker med utviklingshemming. Hva
lå til grunn for debatten som oppsto?

NFPU (Norsk Forbund for Psykisk utviklings-

hemmede) hadde en sterk stemme i debatten for
normalisering og desentralisering.

– En konklusjon som var fattet på forhånd?

I 1986 ble det arrangert fem store regionale høringskonferanser i regi av departementet og fylkeslegene.
Tekst:
SOLVEIG KLINKENBERG

I 1982 ble det offentlige Lossius-utvalget nedsatt

for å kartlegge forholdene i HVPU (helsevern for

psykisk utviklingshemmede). Utvalgets konklusjon
var at livssituasjonen og levekårene

for hovedpersonene i institusjonene
var uakseptable. I 1985 kom de med
en enstemmig innstilling om å nedlegge HVPU.

Utvalget så for seg at beboerne

på de store institusjonene skulle

ut av institusjonstilværelsen, få sin

– Selv deltok jeg på konferansen i Oslo.

Debatten gikk livlig, men flertallet av fagpersoner
og politikere mente dette var det eneste riktige å
gjøre, forteller Solveig Klinkenberg.

En gruppe fra NFPU ønsket sterkt at avviklingen

skulle skje over fem år. Disse ble i 1991 til LUPE.

Høringssvarene viste at fylkeskommunene og
fylkesteamene i HVPU var enige

Hvordan har
reformen gått?
Resultatet viser et
nyansert bilde.

private bolig i hjemkommunen og

om en styrt avvikling. Samtidig ga
nesten samtlige høringssvar en

sterk kritikk av ut-valgets gjennomgang og beskrivelse av HVPU. Blant
annet skrev

professor Johan Tveit Sandvin:

«Innstillingen bærer i noen grad

preg av å være argumentasjon for

motta hjelp derfra på lik linje med andre inn-

en konklusjon som er fattet på forhånd».

utviklings-hemmede skulle erstattes med nød-

Stortinget vedtok at HVPU skulle avvikles

lige behov, ønsker og evner.

reformen, samtidig som Lossiusutvalgets

byggere i samfunnet. Særomsorg for psykisk

vendig bistand av hjemkommunen, ut ifra person– Lossiusutvalgets innstilling i 1985 skapte store

og hissige debatter rundt HVPU. En debatt gikk på
hvordan HVPU skulle avvikles. Desentraliseringsog normaliseringsdebatten utviklet etter hvert

Det var altså bred oppslutning om samordningsbeskrivelse av HVPU, og utvalgets begrunnelse for
avvikling av HVPU ble oppfattet som usaklig, slik
det fremgår av debatten.

I Stortinget ble det tverrpolitisk enighet om

et ideologisk underlag for vidtgående reformer i

HVPU-reformen. Sosialkomiteens formann Gunn

Klinkenbergi LUPE.

rask nedbygging av store institusjoner.» Det ble

helse- og sosialsektoren, forteller nestleder Solveig
Nå ble debatten målrettet for eller imot styrt

avvikling av HVPU. «Nå må dette bli kommunenes
ansvar», sa mange. «Det er ikke mulig», sa andre.

10

Vigdis Olsen-Hagen (Ap ) uttalte «at det må bli en

blant annet uttalt at «dobbelt-kjøring» ville føre til
store unødvendige utgifter. Uttalelser som «viktig
politisk milepel» ble fremhevet flere ganger.

Nå skulle mennesker som var psykisk utviklingshemmet «være velkommen inn i fellesskapet».

I juni 1988 ga Stortinget kommunene – med

bistand fra fylkeskommunene – ansvaret for

gjennomføringen av reformen. Det kom detaljerte
instrukser i rundskriv og brev fra forskjellige

stiftet i 1991 Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende – LUPE.

I november 1992 ble vi godkjent som medlem

i SOR (Samordningsrådet for psykisk utviklingshemmede).

departement til kommunene.

Ettertanke

Kampen for de utviklingshemmedes verdighet
og muligheter

nyansert bilde.

Hvordan har reformen gått? Resultatet viser et
– Alle som bodde i store institusjoner har fått ny

I Kommunal Rapport kunne vi i 1988 lese at

og bedre boligstandard. Mange som var omfattet

kostnadene som HVPU hadde. Nå oppdaget mange

fått større grad av innflytelse over livet sitt, og noen

kommunenes utgifter ville øke med tre ganger

at reformen ikke bare handlet om bedre levekår for
mennesker med psykisk utviklingshemming,

men også om tid – penger og mangel på plankunnskaper. Mange kommuner hadde rett og slett ikke
kapasitet, tid eller nok penger.

– I NFPU var det en gruppe medlemmer som

av reformen har ikke fått et bedre liv. Mange har

har fått nye venner. Samtidig har andre mistet sine
venner og sitter ensomme i en ny kommune. Noen

har fått arbeid, andre har mistet arbeidet. Noen har
fått bedre helsetjenester, andre ikke, sier Solveig
Klinkenberg.

Tiltak og tjenester er fremdeles ikke

sterkt mente at avviklingstiden burde vært fem år.

tilfredsstillende – nå 30 år etter reformen.

var uryddig. Flere foreldre og pårørende følte seg

fremdeles en jobb å gjøre!

Dette hadde disse hevdet mange ganger. Reformen
overkjørt. Noen opplevde at NFPU var for radikale

Velferdsstatens ordninger endres raskt. LUPE har

og mente disse hadde styrt hele reformen, forteller
Solveig Klinkenberg.

NFPU var en viktig drivkraft i omsorgsdebatten

i 1980-årene. Stikk i strid med det som ble sagt om
at svaktfungerende mennesker med psykisk

utviklingshemming ville få et langt dårligere liv, sto
NFPU på at det å leve og bo selvstendig og ha en

aktiv tilværelse i samarbeid med andre måtte være
en viktig påvirkning til et bedre liv.

LUPE ble til

Det var store utfordringer og tiden var knapp. Hele
16 000 personer skulle etter 1. januar 1991 ha krav
på tiltak, bolig og tjenester tilrettelagt av den
enkeltes hjemkommune.

Hva innebar fritt valg av bolig? Hva med tilrettelagte tjenester? Hva med arbeid- og dagsenter-

plasser? Utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner
manglet.

Det tette samarbeidet som NFPU hadde med

departementet fikk konkrete følger. En gruppe

HPVU reformen og LUPEs tilblivelse
■■ 1985: Lossius-utvalget legger frem sin
innstilling i oktober 1985 (NOU 1985:34).
De går inn for avvikling av HPVU.
■■ 1986: NOU 1985:34 – Levekår for
psykisk utviklingshemmede blir sendt på
høring.
■■ 1986-87: I Stortingsmelding nr. 67
setter Stortinget sluttstrek for
behandlingen «Ansvar for tiltak og
tjenester for psykisk utviklingshemma.
■■ 1987: Det vedtas at kommunene skal
overta ansvar for tiltak og tjenester for
mennesker med psykisk utviklingshemming, og at fylkeskommunene
fortsatt skal ha ansvar for spesialiserte
tjenester for resten av befolkningen.
■■ 1988: Midlertidig lov om avvikling av
HVPU vedtas i Stortinget. Startpunktet
for reformen settes til 01.01.1991.
■■ 1991: LUPE blir dannet.

foreldre og pårørende meldte seg ut av NFPU og

11

Annonser

LUPEs aller første
æresmedlem

Plantebørsen
Brødrene Bergem AS
St Hallvards vei 23
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 54 30

Midtunlia 17
5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Seljord
Rekneskapsservice AS
Nyv 3 A
3840 SELJORD
Tlf. 35 05 80 00

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Ivar Tolstad var blant pionérene som tok
initiativ til å danne LUPE for 30 år siden.
Han forble aktiv i organisasjonen helt til
sin død.

Tiurn
Konsulenttjenester
Hans N H Ording

Inntre AS

Bogavegen 7
7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 07 20

Nordre Kullerød 17C
3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 47 91 10

LUPE sitt første æresmedlem ble utnevnt i 2013,

da man så at vi på ingen måte hadde noen måte å

Storvegen 21
2420 TRYSIL
Tlf. 62 45 00 45

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Ramsøy AS

Sentrum 15
9151 STORSLETT
Tlf. 918 62 984

Jobberiet AS

Tlf. 33 77 92 69

Langbråtaveien 22
1930 AURSKOG

Svanholm Glass AS

Multirent AS

Svedalsvegen 16
7563 MALVIK
Tlf. 905 63 508
www.svanholmglass.no

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Reisa
Regnskap AS

Einavegen 1942
2843 EINA
Tlf. 61 15 94 50

Stasjonsveien 27
1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Brekka 4

3077 SANDE I VESTFOLD

Sagaveien 66C
1555 SON
Tlf. 930 04 146

1880 EIDSBERG
Tlf. 69 89 89 89
www.antirust.no

Hermansen
Maskin AS

Brøderudvegen 763
2211 KONGSVINGER
Tlf. 922 14 595

Bjørvik & Haugen AS

TEKST: HARALD M. KVAME HANSEN

Kirkevegen 2
9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 55 00

Active
Services AS

1814 ASKIM
Tlf. 905 61 355

Kortnes
Gartneri AS

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Skjåholmen
9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

Baneveien 118
3405 LIER
Tlf. 900 60 360

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.

markere våre aktive medlemmer som hadde lagt

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

ned en ekstraordinær innsats og langt medlemsskap.

Krødsherad
kommune

Ullensaker
kommune

Det første medlemmet som fikk denne

ullensaker.kommune.no

tittelen var Ivar Tolstad, som mottok utmerkelsen

stange.kommune.no

krodsherad.kommune.no
tysver.kommune.no

aurskog-holand.kommune.no

hamar.kommune.no

på landsmøtet 2013 som følge av ekstraordinær lang
og trofast arbeid for utviklingshemmedes rettigheter gjennom utallige år og som en av grunn-

Telemark/Buskerud fylkeslag og hadde dette vervet

Valgt til leder

– Vil aldri bli glemt

ny forening, som følge av ansvarsreformen. Han

svært mange likepersonsoppdrag. Han var og en

leggerne av LUPE.

Ivar var en av de som tok initiativ til å få i gang en
og mange andre pårørende reagerte på hvordan
reformen skulle gjennomføres på. Som leder av
Dagsrudforeninga tok han kontakt med andre
foreldreforeninger og de fikk gjennomført en

spørreundersøkelse i 1989. Resultatet av denne

undersøkelsen førte til et nytt møte i januar 1990,
der flere av foreldrelagene på Østlandet deltok.

Parallelt med dette var Ivar aktiv i interimstyret
til LUPE, og i juni 1991 bla det første offisielle
landsmøtet avholdt.

På dette møtet vart Ivar valgt til leder og ledet

landsstyret frem til landsmøtet 1993, da han gav

frem til han døde.

Ivar var fortsatt en aktiv person i LUPE og utførte
viktig støttespiller på de årlige likemanns-

samlingene og deltok på sin siste samling få

måneder før sin død. Ivar hadde meninger om
mangt og mye, og var derfor en høyt verdsatt

«fagmann» og støttespiller for styret. Som følge av
hans store engasjement, så var han også leder for

en boligstiftelse, på Notodden, som leide ut boliger
til utviklingshemmede. Kulturfestivalen på

Notodden var også et av hans hjertebarn og han
mottok en utmerkelse for sitt langvarige
engasjement i den.

Den 26.12.2020 mottok vi det triste budskapet

jobben videre til Ole Berntsen. Ivar fortsatte som

om at Ivar hadde gått bort samme dag, etter

landsmøtet i 2013. Han fortsatte som leder i

aldri bli glemt.

sekretær i landsstyret frem til han gikk av på
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Hallsetheimens historie
Sentralinstitusjonen, som vokste til å bli
en av landets største, har en sammensatt og til dels mørk historie.

I løpet av tiden jeg arbeidet på Hallsetheimen
opplevde jeg at svært mange ansatte gjorde

sitt aller beste for beboerne. Samtidig var det

hjerteskjærende å oppleve på nært hold hvor passiv
tilværelsen fortsatt var for mange utviklings-

TEKST: LILY KALVØ FOTO: KLÆRBU HISTORIELAG

Mitt første møte med Hallsetheimen har satt varige
spor i minnet. På vaktrommet ble jeg tildelt tykke,
sorte gummihansker som skulle tas på før vi gikk

inn til beboeren vi skulle hjelpe. Jeg kjente det gikk
kaldt nedover ryggen. Hva skulle disse brukes til?
Jeg var 19 år, og dette var min første vakt som til-

kallingsvikar. Bruk av tvang var jeg ikke forberedt
på, og jeg hadde ingen faglige forutsetninger for å
kunne takle en slik situasjon.

hemmede. Det var mye støy og uro i avdelingene.

Et hamskifte

Mitt første møte med Hallsetheimen skjedde i 1981,
fire år etter at institusjonen hadde byttet navn fra

Klæbu Pleiehjem. Navneskiftet hadde en ideologisk
målsetting, avdelingsnavn ble byttet ut med boligadresser for å nedtone instusjonspreget.

Ny direktør og nytt styre var på plass. Ifølge den

nye direktøren Arvid B. Grønning, var mandatet å

ta vare på klientene, holde budsjettrammene og få
slutt på «bråket».*

1917

Klæbu Pleiehjerm etableres og
bygningene tas i bruk. Ifølge en
Stortingsmelding (1912) skal både pleie
og opplæring vektlegges, med stillinger
for lege, lærer og arbeidsledere. Men
det tar 37 år før institusjonen får sin lege,
og ca. 45 år før det blir ansatt fast lærer.

1950-1970

Etablering av store sentralinstitusjoner
rundt om i landet. Klæbu Pleiehjem er
en av de største. I løpet av 1953-1965
bygges det avdelinger med over 400
sengeplasser.

1939

En ny epoke med arbeidsopplæring.
Vaktmester og lærer i trearbeidsfag
ansettes.

1972

Fire fritidsledere ansettes. Fire år senere
står et nytt stort aktivitetsbygg med
svømmehall og idretts- og festsal ferdig.

Klæbu pleiehjem/Hallsetheimen

1926

1 pleierske på 13 pasienter. Mangel på
isolatrom for urolige og for pasienter
med smittsomme sykdommer som difteri
og tbc.
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1948

Den første arbeidstuen og den første
barnehagen kommer i gang.

1962

Retten til grunnskole tilpasset den
enkeltes behov blir et vendepunkt for de
utviklingshemmedes rettigheter. Klæbu
Pleiehjems skole står ferdig.

1973

En 3-årig utdanning i vernepleie starter.
Fagmiljøet får stor betydning for den
videre utviklingen både innenfor og
utenfor institusjonen.
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Bråket Grønning refererte til var blant annet

Nedlegging av HVPU innebar at Hallsetheimen

samfunnsdebatten om hva som er akseptabel

bygningsmasse skulle avvikles fra 1991-1996.*

avisoppslag om middelalderske tvangsmidler,

med sine 200 brukere og 600 ansatte og en betydelig

behandling av psykisk utviklingshemmede med
atferdsproblemer og rettssaken i «Gro-saken»

Åskollen

Tverrliggeren 4
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Trolladalen 30
6856 SOGNDAL
Tlf. 57 62 77 50

Trondheim kommune overtok avviklingsdriften fra

(1975/76).

1. januar 1991 og ble vertskommune for alle som

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

skulle overføres til sine hjemkommuner. Klæbu

Hallsetheimen var gjennom gjennom et stort

hamskifte i 1970-årene; Sør-Trøndelag fylke hadde

ansvaret for driften, mange av de store avdelingene
ble bygget om til mindre enheter og vernepleier-

utdanningen kom i gang. Beboerne fikk en bedre
bosituasjon, med flere aktiviteter. Men i 1981 var

kommune overtok beboerne som ville bosette seg i
Klæbu kommune. 70 personer flyttet da til den

Eiker Husbygg AS

sydlige delen av institusjonsområdet (Skarpsnoveien).

det dessverre fortsatt en lang vei å gå.

*Kilder: «Omsorg i endring» skrevet av Per Ingmar

Sentralinstitusjonens fall

Hallsetheimen - Uhørte stemmer og glemte steder.

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

Vaktmesterservice
Innlandet AS

ANONYM
STØTTE

Vangsvegen 143
2321 HAMAR
Tlf. 400 07 044

Kosberg og vernepleier Kari Nicolaysen: Klæbu -

I løpet av 1980-årene gikk sterke krefter inn for

Anemoneveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

integrering og normalisering for utviklings-

Thorøyaveien 21, 3209
SANDEFJORD
Tlf. 405 55 976
www.hkregnskap.no

hemmede. Etter Lossiusutvalgets innstilling vedtok
Stortinget avvikling av institusjonsomsorgen for

Trappeprodusenten AS
6980 ASKVOLL
Tlf. 979 56 442

utviklingshemmede med virkning fra 1. januar
1991.

Vangsveien 10
1814 ASKIM
Tlf. 976 85 239

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

Grantoppen AS
Askjemv 1, 3158 ANDEBU

1974

Tlf. 33 43 88 88

«Gro»-saken. Fire pleiere står tiltalt for
voldsbruk og legemsfornærmelse mot
«Gro», mens mannen som planla
atferdsterapien er tiltalt for psykisk
medvirkning. Samtige pleiere blir dømt,
men når saken kommer til fornyet
behandling i 1976 blir de frifunnet.

Rusbehandling nytter!
www.phoenixhaga.no
Tlf. 69 89 82 50

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

1977

Klæbu pleiehjem bytter navn til
Hallsetheimen

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Hauge, 5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 19 38 00 - www.oproas.no

1970-årene

Preget av uro, anklager om tvang mot
beboerne og budsjettoverskridelser.

16

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

1991-1996

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL

Institusjonen avvikles.

Tlf. 72 89 43 00
www.prima-as.no
Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no
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PrivatMegleren
Solli & Partnere

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

Agenda AS

Askerveien 50
1384 ASKER
Tlf. 400 02 332

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Stensli
Gjenvinning AS

2381 BRUMUNDDAL
Tlf. 468 15 000

Aztek
Økonomi AS

NK Elektriske AS

Dekorbetong

Eiksenteret Ørsta

Fagernesveien 22 -24
8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

BRB Bygg AS

Hellebergveien 35
3960 STATHELLE
Tlf. 906 18 673

Nedrevei 8
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 54 70

BPA Nord AS
Strandvegen 106, 9006 TROMSØ

Syljuåsen
Oppland AS

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

Ågnesgjerpet 32
6040 VIGRA
Tlf. 970 00 690

Ryggeraet 49
1580 RYGGE
Tlf. 906 68 709

AS Elektro

Skeivegen 49
6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Verkstedveien 52
3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Per Reboli AS

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

Mesterrør AS
Trekanten 8
7604 LEVANGER
Tlf. 74 08 26 88

Pettersen
Maskin AS

Bjørn Berge
Bensinstasjon AS
Sam Eydesgt 55
3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 04 86

Mosflatevegen 8
6154 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50

Baker Østbys vei 5
1351 RUD
Tlf. 469 48 806

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66
2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Bergsli & Sønn AS

Berge & Co A/S

Schmitz Cargobull
Norge AS

Sanderplassen 1
6813 FØRDE
Tlf. 24 03 18 00

2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Karimoen 24A
2743 HARESTUA
Tlf. 976 82 533

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN
Tlf. 23 96 14 00

Trysil Bil AS

Rua bygg & Takst

Norsk
Industrivask AS

Ysterivegen 5
2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

Nordre Ruavei 7
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
www.ruabyggogtakst.no

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Lås & Prosjekt AS

Boots Apotek
Kvaløysletta

Manetv 2
9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Toyota
Romerike AS

Motorsenteret
Heidal AS

Älvsbyhus
Norge AS

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Havneveien 116
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 67 70

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

Lia Sagbruk AS

Hurum Mølle

Ytre Namdal Vekst AS

Versvikvegn 5
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Hardangervegen 72,
Seksjon 17
5224 NESTTUN
Tlf. 55 91 88 60

Vestbyveien 29
1540 VESTBY
Tlf. 64 98 30 40

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Verkstedveien 25A
1400 SKI
Tlf. 64 87 67 00

Stiftelsen
Våler Bo og
servicesenter

Vålertunet 1
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Rauerskauveien 522
1482 NITTEDAL
Tlf. 902 04 771

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Takringen AS

Tlf. 917 22 384

Vestmovegen 26
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Ekholtveien 114
1526 MOSS
Tlf. 69 23 54 40

Stakkevollvegen 110
9010 TROMSØ
Tlf. 77 66 25 00

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock
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Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20 - www.mgarkitekter.no

Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 13 77

Nye Giske
Havfiske AS

Lerstadvegen 517
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Smiuhagan 25
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

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

5589 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock

mot 20 prosent. Vi ønsker å bidra med tiltak for

å gi flere utviklingshemmede innsikt og lyst til å
stemme, forteller Barstad til Under Lupen.

Dette skal de gjøre

■■ Redigering og nyutgivelse av heftet

«Hjelp – hvem skal bestemme?» (Barstad/Dahl).
Dette er et lettlest, nyttig hefte om politikk
(opplag 3500). Kontakt Bernt Barstad på

bernt.barstad@stolav.no dersom du vil ha

informasjon eller bestille heftet.

■■ Etablering av Facebook siden «Valg2021»:

https://facebook.com/groups/ 138974797666086

■■ Utarbeider kursmateriell.

■■ Gjennomføring av fire studiesirkler om valg og
demokrati.

■■ Ønsker å påvirke valgstyret i Trondheim til å
legge til rette for økt valgdeltakelse gjennom
«Handson kurs i valg» og merking i valgavlukkene.

■■ Arrangerer en politisk valgdebatt med utvalgte
temaer, og deretter en valgfest på Rockheim

Vil øke valgdeltagelsen
blant utviklingshemmede
Et unikt prosjekt har som mål å få flere
til å stemme.
TEKST: LILY KALVØ
FOTO: ANDY HIGGS OG SHUTTERSTOCK

30 år senere konstaterer vernepleieren Barstad at

Norge fortsatt har en lang vei å gå i forhold til å nå
målene om integrering og deltagelse i samfunnet
for utviklingshemmede.

Prosjektet «Valg 2021» ble presentert under Leve-

«Valg 2021»

Barstad innledet innlegget sitt med et tilbakeblikk

Nordtiller og Erik Søndenaa satte i gang med et

kårkonferansen LUPE den 28. april i år. Bernt

– til 1988 – tre år før HVPU reformen trådte i kraft.
– Da var det mange flotte honnørord både i

litteraturen, men også i samfunnet – vi sto nemlig
foran den største Helse- og sosialreformen noen

Barstad og samarbeidspartnerne Bjørg Neset, Torild
privat initiativ med fokus på valgdeltagelse blant
utviklingshemmede. Her forklarer han hvorfor
prosjektet kom i gang:

– Stemmeretten er den viktigste rettigheten man

sinne, avvikling av HVPU. Reformen skulle føre til

har i et demokrati. Valgdeltagelsen ved det siste

tilbudet (og mulighetene) som alle andre.

utviklingshemmede var den særdeles dårlig, ned

at utviklingshemmede skulle få akkurat det samme
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Stortingsvalget var 76,4 prosent, men blant

mandag 30. august.

Prosjekt Valg 2021
■■ Samarbeidsprosjekt i privat regi, som
styres av Bjørg Neset (R-hab/
pensjonist), Torild Nordtiller (HAVO),
Erik Søndenaa (Bachelorutdanning
NTNU) og Bernt Barstad (Be-Ni forlag/
HAVO).
■■ Prosjektet har fått økonomisk støtte fra
Valgdirektoratet og Trondheim
kommune.
■■ Møtevirksomhet med Trondheim
kommune (både politisk og BOA),
Lupe og NFU.
■■ Skal arrangere fire kurs, stand med
opplæring og valgdebatt.
■■ Kursledere rekrutteres blant studenter
fra vernepleierutdanningen.
■■ Prosjektledelsen ønsker utviklingshemmede inn i ulike roller, og ser
spesielt etter en som er uredd,
velartikulert og samarbeidsvillig som kan
assistere ved valgdebatten.

– Langt unna målet
med HVPU-reformen
Utviklingshemmede skulle integreres i
samfunnet, med jobber, fritidstilbud og
full deltakelse i samfunnslivet. Hvordan
har det egentlig gått?
Etter reformen ble innført i 1991 skulle utviklingshemmede personer ha krav på tiltak, fritt valg av
bolig og tjenester tilrettelagt av kommunen.

De skulle motta hjelp derfra, på lik linje med andre
innbyggere i samfunnet.

En kartlegging viser at man fortsatt er langt

unna målet som ble satt for 30 år siden.

Bolig:

■■ 76,8 prosent av befolkningen eier boligen de bor
i – bare ca. 1 av 10 utviklingshemmede eier
boligen sin.

■■ Kommunale bofellesskap har blitt større – fra 4-6
enheter pr bofellesskap til i dag, hvor 8-10
(og endatil flere) synes vanlige.

Jobb:

■■ En undersøkelse fra 2009 viste at 59 av 16000
utviklingshemmede var i «vanlig» arbeid
(debatt i Arendalsuka 2016).

Fritid:

■■ De aller fleste deltar i egne tiltak.

Utdanning:

■■ De aller fleste regnes som ferdigutdannete etter
Vgs/Folkehøgskole.

Rettsvern:

■■ Korona kommisjionens rapport (NOU 2021:6

Myndighetens håndtering av koronaepidemien)
avslørte brudd på rettsvernet, bl.a. ulovlig

besøksforbud i omsorgsboliger og bofellesskap.

Kilde:
Bernt Barstad
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Annonser

Sentralstyret
Leder

Harald Hansen

Øvre Einane 35

986 49 364

leder@lupeorg.no

Nestleder

Solveig

Bredo Stabells vei 3

959 35 597

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

post@lupeorg.no

Fallanveien 30 A

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Nordli 2

915 99 839

medlem@lupeorg.no

Amundalsv. 840

992 44 720

vara1@lupeorg.no

Korallveien 18

986 36 648

vara2@lupeorg.no

Auklandsveien 12

924 19 625

vara3@lupeorg.no

Kasserer

Klinkenberg

Yngvar Bjarne
Hurlen

Styremedlem Ann Jorid
1 vararepr.

LUPE trenger flere medlemmer, og du kan hjelpe oss. Vi setter derfor nå i gang med en vervekampanje
som vil vare frem til Landsmøtet 2021. Den beste ververen vil bli premiert, og det blir også gitt premier
etter verving av 5 og 10 nye medlemmer.
Send innmeldinger via nettsiden https://lupeorg.no/medlemskap eller

post@lupeorg.no

Oppgi navnet på ververen, og hvem det nye medlemmet er.

Linda Djuve

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Send inn tips og innspill til:
917 95 050
redaktor@lupeorg.no
Lily Kalvø, redaktør
Under Lupen

0495 Oslo

9300 Finnsnes

7036 Trondheim
4318 Sandnes

4534 Marnardal

Auklandsveien 12

924 19 625

leder.agder@lupeorg.no

Oslo Viken

Geir Hanssen

Grindstuveien 36

951 07 225

leder.ov@lupeorg.no

Innlandet

Else Lillian

Tylldalsveien 1908

917 92 459

leder.innlandet@lupeorg.no

Vestfold

Toralf Aanestad

Tinnesgata 29

909 59 629

toralf@rere.no

Hundvågveien 45

51 86 13 08

leder.rogaland@lupeorg.no

Øvre Einane 35

57 85 99 74

leder@lupeorg.no

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Telemark

Njaastad

4534 Marnardal
1349 Rykkinn

2510 Tylldalen

3675 Notodden

Rogaland

Beathe Hebnes

Vestland

Harald Hansen

Møre og

Kristin Otneim

Trøndelag

Lene Kathrine

Vollberget 58

930 61 178

leder.trondelag@lupeorg.no

Hugo Laksmark

Bunnjordsvingen 9

934 43 568

leder.nord@lupeorg.no

Nord Norge

Aarsnes

Gullikstad

4085 Stavanger
6740 Selje

6146 Åheim
7372 Glåmos

9307 Finnsnes

974 14 176
986 49 364

Vanylven

Kristin Otneim

6140 Åheim

996 04 080

leder.mr@lupeorg.no

Vestfold

Merete Bergan

Neptuns vei 17

911 01 625

leder.vestfold@lupeorg.no

Hans Nilsen

948 89 241

post@lupeorg.no

917 95 050

redaktor@lupeorg.no

Aarsnes

Hovedkontor
Redaktør
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1349 Rykkinn

Synnøve Tisland

Lokallag og annet

Vi vil gjerne høre fra deg!

0853 Oslo

Agder

Romsdal

Har du noe på hjertet?

Magne Skjetne

2. vararepr.

Fylkesledere

Bli med i vervekampanjen!

Strømholt

6740 Selje

3226 Sandefjord
Haugesgt. 44.b

Lily Kalvø

0481 Oslo
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Bli medlem i LUPE!
LUPE arbeider for full likestilling i samfunnet.
Støtt arbeidet med å sikre utviklingshemmede
rettigheter som gir dem gode og trygge bo-,
arbeids- og aktivitets- og utdanningsmuligheter.
Meld deg inn i LUPE.
Årskontigenten er kun kr. 200,Slik gjør du det:
Via nettsiden vår:
https://lupeorg.no/medlemskap
post@lupeorg.no
948 89 241

Vil du komme i
kontakt med oss?
Send en e-post til:
post@lupeorg.no
LUPEs kontaktelefon:
948 89 241

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
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