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                                    Årsberetning for LUPE Trøndelag 2020 
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder:   Magne Eilif Skjetne 
Nestleder:  Reidar Sandnes 
Økonomiansvarlig: Marianne Kjervågsund 
Sekretær:  Tone Ersøy 
Styremedlemmer: Venke H. Overland   
Varamedlemmer: Oddny Lillevik 
   Ann-Mari Brubakk  
Valgkomite:  Reidun Bremseth 
   Ronny Øvergård 
   Sandra M Agviar Sanches 
  
Ann-Mari Brubakk, Marianne Kjervågsund og Venke H Overland (likemannskoordinator) 
utgjorde likemannsgruppen.  
 
Revisor:  Anne-Elise Ytterås ( Aut.regnskapsfører) 
 
Medlemmer (betalende): 235 
Støttemedlemmer (abonnenter medlemsblad): 66 
 
I 2020 fikk fylkesstyret ny kontaktadresse:   post.trondelag@lupeorg.no  
 
Økonomi: 
 
Året 2020 – et helt spesielt år- hvor de aller fleste planlagte aktiviteter måtte avlyses 
grunnet Covid-19 og alle de smittevernsbestemmelser som måtte følges. Utover året fikk vi 
positive tilbakemeldinger på søknader om økonomiske tilskudd, mange av disse ble søkt på 
allerede i 2019 og tida før pandemien kom 12. mars i 2020. Viser til regnskapet for 2020 
hvor overskuddet ble kunstig høyt grunnet ubrukte midler som vi hadde fått tildelt. Noe av 
disse midlene er overført til 2021 – se egen posten i balansen pr 31.12.2020. 
Det ble i 2020 innkjøpt PC og skriver til bruk for sekretær. 
 
LUPE Trøndelag har i 2020 mottatt økonomisk tilskudd fra:  
  

• LUPE sentralt – for velferdstiltak og likemannsmidler /BufDir-midler) 
• Helse Midt Norge 
• Trondheim kommune (div. prosjekter) 

mailto:post.trondelag@lupeorg.no


 

   Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende 

 
 
 

2 

• Trøndelag fylkeskommune (både driftstilskudd og midler til aktiviteter) 
• Sparebank1 SMN 
• Stiftelsen Fridheim 
• Refusjon medlemskontingent fra LUPE sentralt 
• Norsk Tipping:  Grasrotandel – anbefaler alle å registere LUPE med grasrotandel hos 

kommisjonæren når du tipper, kjøper lotto eller andre spill, kommer utvikl.h. til gode 
• Momsrefusjon for 2019 

 
Møtevirksomhet i 2020: 
   
Årsmøte:  29. februar 2020 
Styrets strategisamling:   10.-11.januar 2020 
Styremøter:  4 fysiske styremøter (i tillegg kommer telefon- og epostmøter og 
planleggingsmøter mellom fylkesleder, kasserer og nestleder (AU) samt telefon- og 
epostmøter med øvrige styre. Da det var umulig å samle fylkesstyret grunnet pandemien – 
og digitale møter ikke lot seg gjennomføres, ble nevnte tiltak benyttet for å holde 
noenlunde kontakt.  
De fysiske styremøtene er avholdt i Rissa og Trondheim. 
Antall saker behandlet i samlet styre: 17  
 
Medlemsmøter/Temamøter /Velferdsarrangement/Kurs og andre aktiviteter/ 
Representasjonsoppgaver: 
 

• Likemannskurs sentralt:  6 deltakere fra Trøndelag 
• Vinteraktivitetsdag i Åfjord- 70 deltakere 
• Opprettet 3-årig samarbeidsavtale med UngeKokker om kostholdskurs  
• Kostholdskurs for utviklingshemmede med ledsagere, avholdt i Leksvik, Rissa (2) og 

Trondheim (2) – hadde planlagt 8 kurs.  
• Deltatt på årsmøte i Funkis (Studieforbundet for funksjonshemmede) 
• Høstkonferansen (digitalt), temadag i regi av Habiliteringstjenesten ved St. Olavs 

hospital  
• Deltatt på årsmøter i FFO Trondheim (digitalt) og FFO Trøndelag (fysisk)  
• Fylkesleder representerer LUPE i nasjonal gruppe for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i Kirkerådet. 
• Deltatt på ledermøte i FFO Trøndelag (digitalt) 
• Fylkesleder sitter i LUPES sentralstyre 
• LUPE sitter i referansegruppa i Jekken Frivilligsentral – en sentral for 

utviklingshemmede og sårbare grupper i Trondheim  
• Fylkesleder sitter som medlem av NAKUs fagråd på vegne av LUPE nasjonalt. 
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• LUPE har 3 representanter i brukerråd for Byåsen BOA (Bo- og aktivitetstilbud i 
Trondheim kommune) – representert også i byomfattende brukerråd 

• Bidrar jevnlig med innlegg til vårt medlemsblad “Under Lupen” 
• LUPE Trøndelag er representert i kommunale råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne i 4 kommuner i Trøndelag 
• NAV Fosen har brukerrepresentanter fra LUPE  
• Fylkesleder sitter i assistansegruppa ved Trondheim Lufthavn Værnes. 
• Deltatt på informasjonsmøte med Fylkesmannen om “Framtidsfullmakt” 
• Deltatt i møte med Helse N-T om månedens utstiller på Levanger sykehus – vedtak: 

satsingsområde, pårørenderollen 
• Deltatt på dagskurs på Stiklestad: “Bruker møter Etat”  
• Deltatt fysisk på Dysleksidagen i regi av FFO Trøndelag, Helse N-T, Trøndelag fylkeskommune 

og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) 
• Deltatt som brukermedvirker i Trondheim kommune om ny bolig for ressurskrevende 

brukere og barnebolig på Hegstad samt “Nye Stavne Aktivitetssenter”, ombyggning av 
Stavne/Byåsen Produkter. 

• Flere møter med politikere på kommune- og fylkesnivå , 2 medlemmer møtte med innlegg i 
Sosial- og arbeidskomiteen i Trondheim – også møte i Indre Fosen kommune. 

• Levekårskurs med fagdag 23. oktober (digitalt) og fysisk for utviklingshemmede og 
pårørende 24. oktober med 140 deltakere:  tema:  “Vegen til arbeidslivet”. LUPE deltok med 
3 representanter i arbeidsgruppa som medførte mye planlegging – et samarbeidsprosjekt 
mellom ADHD, Autismeforeningen, Vårres Brukerstyrt senter og LUPE. 

• Deltar i forskningsprosjektene “Kosthold og ernæring, HELKOST, Hjertehelse og Langvarige 
smerter ved psykiske lidelser v/St Olavs og Tiller DPS” 

• Representert med 3 pårørende i regelmessige nettverksmøter med kommunaldirektørens 
fagstab, helse og velferd i Trondheim kommune. Viktig møteplass for LUPE, her får vi stille 
viktige spørsmål om bl.a. tjenestetilbudet til utviklingshemmede.  

• Møte med Pasient- og Brukerombudet i Trøndelag (via FFO) og møte med Trondheim 
kommunes ombud innen helse, omsorg og oppvekst. 

• Nestleder representerte LUPE med et innlegg på konferanse om “Vegen til voksenlivet” i regi 
av Habiliteringstjenesten for barn. 

• Fylkesleder sitter for LUPE i FFO Trøndelags fylkesstyre og i FFO Trondheim 
• Nestleder representerte LUPE på medlemsmøte i FFO Trondheim, tema: Samfunnsplanen 12 

år fremover . hvordan kan kommunen bli mere bærekraftig.  
• Deltatt i arbeidsgruppa og gjennomføringen av VD (Verdensdagen for psykisk helse) i søndre 

Trøndelag 
• Flere fra fylkesstyret besøkte Mestringshuset i Trondheim – et alternativ møtested både for 

avvikling av styremøter, kurs- og medlemsmøter – også stort utendørsområde for 
sommerlige aktiviteter. Kommunen leier ut gratis. 
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• Flere fra fylkesstyre deltar i diverse råd og utvalg i Trondheim kommune. “PAS”- prosjekt 
Positiv Adferdsstøtte, “SME” – prosjekt etikk og relasjoner mellom brukere, tjenesteytere og 
pårørende, også meldt inn brukerrepresentant fra LUPE til arbeidsgruppen “Ask og Sans” 

• Er representert i Statped (via FFO Nasjonalt) 
 
 
Likemannsarbeid: 
Generelt vises til egen likemannsrapport som LUPE Trøndelag sender årlig til Sentralstyret. 
Det har vært en god del likemannsoppdrag i forbindelse med Covid-19 og smitteverntiltak.  
Det har dreid seg om angst, ensomhet, etterlysning av aktiviteter osv. og ikke minst 
besøksforbud i egne leiligheter. Det har også vært mange bekymringer om avstengte 
dagtilbud og hjemmeskoler samt stengte aktiviteter. LUPE Trøndelag har fullt opp 
forespørsler fra FFO nasjonalt, FHI og HOD (helse og omsorgsdep.) med å kartlegge 
situasjonen her i Trøndelag i form av tilbakemeldinger. Totalt er det registrert 264 saker i 
2020. 
 
 
Andre områder hvor vi har bistått, kort nevnes: 

• flere henvendelser om TT-transport 
• søskenproblematikk 
• følgevenn til aktiviteter 
• telefonvenn 
• hjembesøk 
• oppfølging av tjenestetilbud i BOA og boforhold generelt 
• kontakt med verger - samarbeidsproblemer 
• adferdsproblematikk 
• oppfølging av medlem bosatt i egen leilighet med hjemmetjenesten som 

tjenesteyter 
• etter flere henvendelser til kommunen ble likemannsfullmakt nødvendig for å ta 

saker videre  
• fulgt opp vennegrupper 
• oppfølging av bruker ved overgang fra barn til voksen – fra barnebolig til BoA 
• lyttende til flere henvendelser om spørsmål om boliger – feks. kjøpe selv? 
• tilrettelagt og gjennomført levekårskurs: Levekår for unge funksjonshemmede 
• tilrettelagt og gjennomført levekårskurs: “Inn i arbeidslivet” 
• tilrettelagt og gjennomført: Kostholdskurs  
• spesielt dialogmøte mellom kommune og pårørende med behov for bedre 

tjenestetilbud i bolig, hjemmeboende og avlastningsbolig 
• oppgradering av likemenn (kurs) lokalt og sentral 
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• tvang og makt i boliger 
• omsorgslønnproblematikk 
• diverse møter med politikere 
• diverse møter med pasient og brukerombud pluss ombud i kommunen 
• dialogmøte med LMS (Læring og Mestringssenteret), Levanger, spesialhelsetjenesten 
• dialogmøte med tilrettelagt fritid (kommunenivå) 
• dialogmøte med brukerforum / pårørendeforening i (kommuner) 

 
 
Generelt 
 
LUPE Trøndelag støtter opp om klager både i nedslagsfeltet vårt og nasjonalt som viser svikt 
i tjenestetilbudet og rettigheter. Vi er bekymret for stadig meldinger om kommunenes 
sviktende økonomi hvor utviklingshemmede lett blir den tapende part. Dagens styre 
oppfordrer det nye styret å følge opp kommunenes tjenesteomsorg. LUPEs nasjonale 
høringsuttalelser må være retningsgivende for det videre arbeide for utviklingshemmedes 
levekår. I 2021 må kontakten med kommunene, fylkeskommunen og statsforvalteren 
styrkes. LUPE Trøndelag må være en pådriver ovenfor parablyorganisasjonen FFO for å 
ivareta rettighetene til utviklingshemmede på beste måte (CRPD). 
 
Naturlig også å bemerke viktigheten av å tenke nytt gjeldende hvordan vi best kan 
kommunisere sammen. Dette har vi merket godt i 2020 og det fortsetter dessverre inn i det 
nye året. Tenker på medlemmenes muligheter til å slutte seg til digitale plattformer for 
avvikling av nødvendig møtevirksomhet, medlemsinformasjon, kurs etc., men også 
aktiviteter og underholdning. En oppgave kommende styre må se nærmere på. Likeledes må 
det nye styret allerede nå se på hva LUPE kan delta på i Frivillighetsåret 2022 – som for 
første gang skal markeres i Norge. 
 
 
Sluttord: 
Styret takker alle samarbeidspartnere, bidragsytere og medlemmer samt sentralstyret for 
samarbeidet i det vanskelige året 2020 og ønsker det nye styret lykke til i arbeidet for 
utviklingshemmede og pårørende. Vi håper at samfunnet åpner seg igjen slik at vi kommer 
igang med sårt etterlengede aktiviteter og møteplasser for våre medlemmer.  
 
 
Styret i LUPE Trøndelag   
 
                                             Trondheim, 4. februar 2021 
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Marianne Kjervågsund, økonomiansvarlig/sign    Reidar Sandnes, nestleder/sign 
  
Magne E Skjetne , fylkesleder/sign             Venke H Overland, styremedlem/sign  
 

Tone Ersøy, sekretær/sign 
 


