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LA OSS BLI FLERE!
Det nærmer seg tida for kontingentinnbetaling. Kontingentgiroene er, eller 
blir, sendt ut i disse dager.

Landsstyret håper at dere, våre kjære medlemmer, betaler kontingenten 
også i år.

Kontingenten vår er så lav at den ikke burde skremme noen fra å betale. OG: 
Hver eneste en av dere er viktige for at vi kan gjøre den jobben vi prøver å 
gjøre sentralt og lokalt for utviklingshemmede. Vi vil ikke miste noen av 
dere som medlemmer og støttespillere!
 Hvert medlem utløser tilskudd fra staten på flere hundre kroner pr. med-
lem. Det setter oss i stand til å holde aktiviteten oppe på et brukbart nivå. 
Aller viktigst er det lokale arbeidet - bl.a. hjelp til medlemmer i saker - og 
der har vi mange steder virkelig fått til noe!

Vi burde bli atskillig flere enn det vi er. 
Vi tror at en del av dere kanskje har hjelpeverger som ikke er medlemmer 
- eller at dere kjenner til slike tilfeller. Skal vi gjøre en innsats for å få disse 
hjelpevergene med oss? En dag kan de  også trenge hjelp og råd i saker.
 Og hvordan er det med søsken til våre utviklingshemmede - er de med-
lemmer? Få dem med i LUPE, for vi trenger dem!
 Kanskje dere også kjenner andre utviklingshemmede, pårørende og hjel-
peverger som ikke er medlemmer? Ta kontakt og prøv å få dem med.

Trenger dere brosjyrer, er det bare å si fra!

Ivar Tolstad
sekretær

Kapellv. 6, 0487 OSLO
Tlf. 22 79 73 00
Fax. 22 79 73 10

Ryghg, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 44 40

PB 186, 3701 SKIEN
Tlf. 35 58 89 00
Fax. 35 53 02 18

Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Emma Gjestehus
Høyrabben 4, 1336 SANDVIKA

Tlf. 67 13 06 59 - Fax. 67 13 72 80

Slettestrandv. 11
4032 STAVANGER

Tlf. 51 81 69 00
Fax. 51 81 69 10

ASVO Fusa AS
Eikelandsheiane

5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18
Fax. 56 58 10 66

Vil du bli vernepleier? - Et spennende yrke med mange utfordringer. Vernepleierutdanningen er et
3-årig høgskolestudium. Målet for utdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte ytkesutøvere
til miljøarbeid, habiliterins- og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjoner

Ta kontakt med høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avdeling for helse- og sosialfag, Program for vernepleierutdanning,
for nærmere info, tlf. 73 55 94 01 eller se: www.hist.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - Fax. 22 70 34 51

1814 Atten Fjorten
Assuranseforretning AS

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 22 65 18 14

Klæbu
kommune

Psykiatritjenesten
7540 KLÆBU

Tlf. 72 83 35 00

Kjøpmannsg. 12
7013 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 37 04

Wittusen
& Jensen A/S

Nansetv. 102
3269 LARVIK

Tlf. 33 16 55 00

Grimstad
kommune

Rådhuset
4898 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 03 00

Kragerø
kommune

Enhet skole
PB 128, 3791 KRAGERØ

Tlf. 35 98 62 00 - Fax. 35 98 62 36

Hitra
kommune

Tjenesten for
funksjonshemmede
Helsetunet, 7240 HITRA

Tlf. 72 46 51 00

Saltdal
kommune

Pleie og Omsorg
 8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 22 42

Salong Kari
Minnesundsenteret
2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50
Mobil 992 64 665

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

AS Agra Industrier
PB 4644 Sofienberg
0506 SOFIENBERG

Tlf. 22 37 84 90

Sykehuset
Østfold HF

Habiliteringstjenesten
Orgdalsv 128

1613 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 67 00

Sarpsborg
kommune

Glensg 38
1707 SARPSBORG

Tlf. 69 11 60 00

Sentrum Bygg AS
Verkseier Furulundsv 9

0614 OSLO
Tlf. 23 17 74 00
Fax. 23 17 74 99

Attraktiv høgskole
Høgskolen i Bergen nyt høg prestisje blant høgskulane i
Noreg. Studentar som blir uteksaminerte herifrå, har både
ei solid faglig utdanning og ein sosial og kulturell ballast
som bare studium i ein storby kan gi.

Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse- og
sosialfag og er eit naturlig val for
dei som har lyst å arbeide med menneske. Utdanninga gir
deg kompetanse til å arbeide innanfor miljøarbeid,
habilitering og rehabiliteringsarbeid med menneske med
samansatte funksjonsvanskar.

Ta kontakt med Høgskolen i Bergen
for nærmare informsajon

Sjå:www.hib.no

Klokkergårdv 3
1711 SARPSBORG

Tlf. 69 12 68 68

AKS Bilverksted
Åserudg 3

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 70 00
Fax. 32 23 70 02

Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00 - Fax. 23 16 75 05

1404 SIGGERUD
Tlf. 64 85 60 00
www.frambu.no

AKS Bilverksted
Åserudg 3

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 23 70 00
Fax. 32 23 70 02

Forskningsv 2 a
0319 OSLO

Tlf. 22 70 20 00

Kvaleberg
Industri AS

Midtgårdv 2
4033 STAVANGER

Tlf. 51 95 04 95

Hotvedtv 6, Tingvoll
3220 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 40 00

Isola AS
Eidanger

3945 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 57 00

Bjellandv. 24
3103 TØNSBERG
Tlf. 33 37 30 00

BrannFag Norge
1752 HALDEN

Tlf. 69 17 82 70
Fax. 69 17 82 71

ASVO
Rakkestad AS

Industriv 8 og 13
1890 RAKKESTAD

Tlf. 69 22 66 00

6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Redaktøren tar ordet
Frivillige organisasjoner har noen fellestrekk. De er drevet på frivillig basis, 
og i de fleste tilfeller på de frivilliges fritid - og på en tid på døgnet som man-
ge gjerne hadde sett at de fikk bruke til å lade batteriene før de skal ta fatt på 
en ny dag. Nå er nok LUPE litt spesiell fordi det som engasjerer medlem-
mene er så strekt knyttet opp til deres hverdag, og ikke til en fritidsinteresse 
eller hobby. Det er både ders hverdag og helgedag, deres dag og natt.
Det er derfor lett å forstå at når det byr seg et pusterom, så trenger de det til 
å ta vare på seg selv.

Et annet fellestrekk med andre organisasjoner, er behovet for å meddele det 
som skjer i organisasjonen, dele erfaringer, spre kunnskap og bidra til felles-
skapet til gjensidig nytte og glede. 
Likevel: det er nå en gang slik, at det er den som taler som blir hørt - og den 
som blir hørt, som får det han ber om. 

Som redaktør ønsker jeg å høre flere stemmer.  

Beste hilsen
Jann-Oskar
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” S t a r ”  l i ve  p å  Hø l l a n e s !
Av Jann-Oskar Granheim 

Over til venstre: Det blir skikkelig trøkk 
når Asbjørn Sørvik legger go´sida til.

Til venstre.: ”Star”. Fra venstre Asbjørn 
Sørvik, bass og sang; Arild Berntsen, 
trommer; Kenneth Myrvang, sang, Sylvi 
Jensen, sang og Lill Kristin Arntzen, 
keyboard. 

Øverst: Hvorfor er det bare Tromsø folk 
skal kunne dra til på dansegalla når vi 
kan få til noe her også? Spør Torunn Gun-
dersen til venstre, og Gerd Bjørnstad.
Over: Her er det ikke mange som sitter og 
er veggpryd. Danseglede!
Over til venstre:
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” S t a r ”  l i ve  p å  Hø l l a n e s !
Det var skikkelig trøkk da bandet Star fra Finns-
nes leverte ei oppvisning av de sjeldne på Høl-
lanes onsdag 1. mars.  Det var ungdomslaget UL 
Nybrott som arrangerte fest der det kom delta-
kere fra hele regionen.

Gerd Bjørnstad og Torunn Gundersen 
forteller til Under LUPEN at dett er 
første gangen de holder en slik tilstel-
ning, og de har ikke hørt om at det har 
vært gjort noe lignende andre steder.
Gerd Bjørnslett var støttekontakt for 
en psykisk utviklingshemmet i mange 
år. - Jeg opplevde å bli sterkt knyttet til 
disse menneskene, forteller hun. Etter 
engasjementet hun legger for dagen, er 
det tydelig at hun også ble veldig glad 
i dem. 
- Jeg hadde lyst til å gjøre noe for 
dem, forteller Gerd. - Så da jeg begyn-
te i ungdomslaget for to år siden fant 
jeg ut hvordan jeg skulle få til noe. De 
som stiller her i kveld pleier å reise til 
Tromsø på dansegalla, så hvorfor ikke 
arrangere noe som ligger nærmere. 
Kanskje vi en gang kan få til en dan-

segalla her på Høllanes som vi  kan få 
tromsøfolk til å stille på i stedet.
- For hvorfor skal vi alltid dra til 
Tromsø? spør hun og legger til at mye 
avhenger selvsagt av hvordan folk tri-
ves under denne tilstelningen, og om 
de ønsker en gjentakelse. – Men det 
vil vi jo få vite mer om når kvelden er 
omme, tilføyer hun.
- Og hvordan ble ideen møtt da 
dere la den fram for styret i ungdoms-
laget.
- Alle var veldig positive og det var 
ikke vanskelig å få folk til å stille opp. 
Dette gjør vi med den største glede! 
Responsen utenfra har også vært vel-
dig positiv. Vi har fått en masse gaver 
fra forretningsstanden. Disse skal vi 
lodde ut i løpet av kvelden, forteller 
Gerd og Torunn. – Og Solblomsten på 

Finnsnes har gitt alle blomstene som 
vi har pyntet med her i kveld.

Den positive innstillinga til arrangøren 
preget hele arrangementet.
- Dette blir artig! Eg gleder 
meg! Det var en av kommentarene un-
dertegnede hørte fra en forventnings-
full deltaker før festen kom i gang og 
Star entret scenen. Men før det var det 
servering og hyggelig prat blant de 
rundt 80 påmeldte rundt de vakkert 
dekkede og pyntede bordene. 

Da musikken kom i gang, var det just 
ingen nøling blant festdeltakerne med 
å komme seg på dansegulvet. De iv-
rigste blant fansen fant seg fort til rette 
foran scenen og viste tydelig at de var 
fornøyde med det de så og hørte.

Over: Dag Helge Konradsen støtter orkesteret på 
gitar, og er sammen med Sigurd Mørkved primus 
motorer og viktige medhjelpere for for orkesteret.
Under: Snart kommer lapskausen på bordet.

Festglade gutter. Fra venstre Stein Ove Berntsen fra Fjordgård, og 
Leif Helge Sørensen Finnsnes og Arild Berntsen fra Finnsnes.
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Temaene bør være interessante:

1. Aldring hos utviklingshemmede. 
Temaansvarlig er Britt Ewy Westergaard fra det 
statlige aldringsprosjektet. Aldring hos våre ut-
viklingshemmede blir etter hvert et mer og mer 
aktuelt forhold, og vi opplever at det blir et ak-
tuelt tema i likemannsarbeidet.

2. Likemannsutfordringer 
ved klage og enkeltvedtak. 
Temaansvarlig er Jannicke Juliussen fra FFOs ret-
tighetssenter. Erfaringsutveksling, ideer, lov og 
forskrift.

3. Praktisk likemannsarbeid. 
Deltema er: Tvangsflyttings- og omplasserings-
saker og Erstatning for skader utviklingshemmede 
forvolder, - saksgang, konkrete eksempler på li-
kemannssaker, erfaringsutveksling, løsningsmå-
ter m.v.

LIKEMANNSSAMLINGEN 2006

Vi håper riktig mange ser dette som interessant 
og melder seg på,- helst via lokallag, fylkes-
lag eller fylkeskontakt, men henvendelser kan 
også skje direkte til sekretæren, Ivar Tolstad. 
Påmeldingsfristen er på grunn av hotellavtalen 
så tidlig som 10. april.

Det blir sendt ut egne brev til fylkeslag og fyl-
keskontakter. Samlinga koster ingenting for 
deltakerne. Besøk på Maihaugen blir det anled-
ning til, og vi håper å få ei gruppe utviklings-
hemmede fra Hamar til musikalsk underhold-
ning for oss.

Stusser  du på ordet likemann? Det er et ufarlig 
ord. De fleste av våre medlemmer har sannsynlig-
vis i en eller annen sammenheng antagelig vært 
en likemann i samtaler med andre om konkrete 
problemer, Ikke la det ordet hindre deg i å melde 
deg på.

Hvis noen lokalt fra Hedmark, Oppland etc. bare 
ønsker å være med den ene av dagene, er det 
mulig.

Vi arrangerer sentral likemannssamling på SAS Radisson Lillehammer (Lillehammer turisthotell) 
12.- 14. mai. Hotellet ligger rolig til i en stor park noen få gåminutter fra Maihaugen.
Frammøte er fredag 12.mai før middag kl. 19.00. Avslutning søndag med lunsj kl.13.00 (eller litt 
tidligere).

VEL MØTT I ET LILLEHAMMER I VÅRSKRUD!

Hilsen landsstyret
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1. INNLEDNING

Likemannsarbeidet i LUPE drives 
både av landsstyret, fylkeslagene, lo-
kallagene og fylkeskontaktene.
Landsstyret fungerer som sentralt like-
mannsutvalg og er ansvarlige for den 
sentrale samlingen. De er også forelesere 
og/eller temaansvarlige på en del lokale 
samlinger og kurs samt driver likemanns-
virksomhet overfor medlemmer som ikke 
tilhører fylkeslag. I noen vanskelige li-
kemannssaker i fylkene har medlemmer 
av det sentrale likemannsutvalget bidratt. 
Hovedmålsettingen er å utvikle det lokale 
likemannsarbeidet og å hjelpe medlem-
mene i saker, problemer og forhold de 
kommer opp i. Målsettingen er ellers å 
skolere likemennene til et så godt arbeid 
som mulig gjennom erfaringsutveksling, 
rådgivning i arb. og kompetanseheving 
på sentrale likemannsoppgaver,- bl.a. i 
forhold til lover, forskrifter, saksbehand-
ling m.v.

Vi ser at mindre fylkeslag samt fylkes-
kontakter trenger hjelp, støtte og kom-
petanseheving for å få  komme videre i 
arbeidet.
På mange områder har arbeidet ført til at 
enkeltsaker og forhold er blitt løst eller 
ordnet opp i. Utviklingen i kommuneø-
konomien har også i 2005 ført til at ret-
tighetene til tilbud og tjenester er blitt noe 
mange kommuner forsøker seg på inn-
sparinger på. Dette er dessverre et økende 
problem. Mange har gjennom likemanns-
arbeidet blitt bedre i stand til selv å bidra 
til å løse saker.

Våre tillitsvalgte ønsker at LUPE fort-
satt må satse både på sentrale samlin-
ger og det lokale arbeidet. Behovet for 
en møte- erfarings- og kompetansehe-
vingsarena er stort.
Medlemsbladet ”Under Lupen” er flittig 
benyttet til informasjon om aktuelle like-
mannsområder og tema og til oppdatering 
av medlemmene om spesielle saker.

Flere av fylkeslagene har et likemanns-
arbeid som medfører lange reiser, mange 
vanskelige oppgaver og derav følgende 
mye og tidkrevende arbeid. Flere lag må 
bruke mye midler i tillegg til de statlige 
for å holde likemannsarbeidet i gang på et 
forsvarlig nivå.

2. STATLIGE 
    LIKEMANNSMIDLER
Likemannsarbeidet i LUPE ble i 2004 
gjennomført meget bra. 
Dette var kanskje medvirkende til at LUPE 
ble tildelt kr 150000,- til likemannsarbeid 
i 2005.

Midlene ble fordelt slik:
- Sentral likemannssamling 
   kr 80000,-
- Nordnorsk likemannssamling i sentral 
regi   kr 20000,-
- Møre og Romsdal fylkeslag  
   kr 30000,-
- Sogn og Fjordane fylkeslag  
   kr   5000,-
- Oslo og Akershus fylkeslag  
   kr 15000,-

Møre og Romsdal fylkeslag har iflg. sen-
tralt godkjent avtale hatt koordinerings- og 
økonomiansvar for Sogn og Fjordane fyl-
keslag.
Flere fylkeslag og lokallag har brukt mye 
egne midler i tilleg til de sentrale idlene. 
Fylkeslag som ikke har søkt og fått statlige 
likemannsmidler, har dekket likemannsar-
beidsutgiftene av egne midler.

3. SENTRALT 
    LIKEMANNSARBEID
Landsstyrets viktigste oppgave på dette 
området er å:
- Søke om midler til likemannsarbeid 

og fordele disse til fylkes- og lokal-
lag.

- Arrangere og gjennomføre sentrale 
likemannssamlinger.

- Assistere fylkes- og lokallagene i 
konkrete vanskelige saker.

A) SENTRAL 
     LIKEMANNSSAMLING 
Den sentrale likemannssamlinga ble 
holdt på Sanner hotell, Gran, 20.-21. mai 
(frammøte 19.mai). Sentralt likemannsut-
valg hadde forberedelse av samlinga 19. 
mai.
Det deltok 30 likemenn samt en foreleser 
og medlemsbladets redaktør på samlin-
gen. Alle fylkes- og lokallag var repre-
sentert.

Følgende temaer ble behandlet:

Tema 1. Individuell plan:
Utfordringer i likemannsarbeidet, lover 

og forskrifter, planens innhold, erfarings-
utveksling om likemannsarbeidet på om-
rådet.
Temaansvarlige: Astrid Aarø Engen og 
Thor Henriksen. Bistand også fra Kari 
Strøm

Tema 2. 
Likemannsarbeidet i LUPE:
Praktisk likemannsarbeid lokalt, like-
mannsoppgaver, problemer, utfordringer, 
erfaringer.
Temaansvarlige: Turid Jahren, Helga Jør-
gensen, Astrid Aarø Engen og Ivar Tol-
stad..

Tema 3. Sorg og sorgbehandling for ut-
viklingshemmede:
Utfordringer i likemannsarbeidet,  måter 
å tackle tilfellene på.
Dette blir et stadig mer aktuelt likemanns-
oppgavefelt ettersom det nå etter hvert 
blir mange eldre utviklingshemmede, og 
for en del av dem starter aldringsproble-
mene tidlig i forhold til andre.
Temaansvarlig: Einar Sand fra Agder bi-
spedømmeråd

Det praktiske likemannsarbeidet var hele 
tiden i fokus og vektlagt sterkt.

Arbeidsformer på samlinga:
Innledninger/forelesninger, gruppearbei-
der, erfaringsutvekslinger, plenumsdrøf-
tinger og oppsummeringer. Det var lagt 
avgjørende vekt på likemannsarbeidsper-
spektivet på hele samlinga

Erfaringene fra samlinga:
-     Deltagerne mente samlinga og tema-
ene hadde vært lærerike og interessante
- Opplegget med innledninger/ forh.

vis korte forelesninger, samtaler og 
erfaringsutveksling var meget verdi-
fullt.

- Det er behov for både sentrale og 
fylkesvise likemannssamlinger for å 
heve erfaringsgrunnlaget og kompe-
tansen på aktuelle likemannsarbeids-
temaer.

Det er utarbeidet fyldig referat fra like-
mannssamlingen. Dette er sendt fylkeslag 
og deltakere.
Program er vedlagt

RAPPORT OM LIKEMANNSARBEIDET I LUPE ÅRET 2005
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B) LIKEMANNSSAMLING I TROMS 
I REGI AV LUPE SENTRALT
27. august sto LUPE sentralt ansvarlig 
for en lokal likemannssamling i Troms i 
samarbeid med Midt-Troms lokallag og 
Troms fylkeslag. Samlingen hadde 26 
deltakere.

Vi har fått en god flokk med mange yngre 
medlemmer som har funksjonshemmede 
barn i og under skolealder. Vi fant det da 
interessant å få til en samling som kunne 
treffe denne målgruppa.

Sentralt i opplegg og gjennomføring sto 
landsstyremedlem og leder av Midt-Troms 
lokallag, Magnus Westberg. Dermed ble 
likemannsperspektivet meget godt ivare-
tatt på samlinga.
Spesiell fokus ble satt på selve likemanns-
arbeidet generelt og likemannsarbeid i for-
bindelse med sorg spesielt.

Temaene var: 
1. Sorg, repeterende sorg, i et likemanns-
perspektiv, 2. Individuell ernæring, er-
næring for barn med spesielle behov, 3. 
Likemannsarbeid i praksis. Hva er like-
mannsarbeid og hvordan kan det organi-
seres. 

Arbeidsformer på samlinga var innled-
ninger, foredrag, spørsmål, plenumsdrøf-
ting, gruppedrøfting.
Program for samlinga er lagt ved.

4. LIKEMANNSARBEIDET I 
FYLKES- OG LOKALLAG
Landsstyret vurderer det likemannsarbei-
det som utføres i fylkes- og lokallag som 
meget bra. Aktivitetsnivået varierer ut fra 
lokale forhold og kapasitet. Fylkeslagene 
har gjennomført samlinger for å rekruttere 
nye likemenn og å heve kompetansen til 
eksisterende likemennn. Flere enkeltsaker 
er blitt løst på en god måte. Fylkesstyrene 
fungerer de fleste stedene som likemanns-
utvalg.
Fylkeslagene har beskrevet arbeidet sitt i 
likemannrapporter og årsmeldinger.

A. LIKEMANNSARBEIDET I MØRE 
OG ROMSDAL FYLKESLAG OG 
SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG
I 2005 er likemannsarbeidet i Sogn og 
Fjordane drevet gjennom et samarbeid 
mellom leder og likemannskoordinator i 
Møre og Romsdal, Astrid Aarø Engen og 
leder av Sogn og Fjordane fylkeslag, Ha-
rald Hansen.
Møre og Romsdal fylkeslag har hatt an-
svar for økonomi og regnskap for begge 

lag. Dette er slått sammen i regnskapet for 
likemannsarbeidet i Møre og Romsdal fyl-
keslag. Møre og Romsdal har dekket ut-
gifter i Sogn og Fjordane ut over tildelinga 
fra sentrale likemannsmidler.

Likemannsarbeidet er den mest menings-
fulle oppgaven i laga. de statlige tilskud-
dene har gjort det mulig å drive et godt 
likemannsarbeid i fylker som som er store, 
har kronglete reisemåter og medlemmene 
spredt ut over det hele. Særlig Møre og 
Romsdal fylkeslag må bruke store midler i 
tillegg til de statlige for å det økonomiske 
til å gå i hop.
Typiske saker har ligget innenfor flg. 
områder:
- tunge juridiske spørsmål
- konflikt med fylkeskommune og eller 

kommune
- problem med dysfunksjon/tilkort-

komming hos overformynderiet
- konflikt med tjenesteytere
- private konflikter
- manglende kunnskaper om rettighe-

ter, lover, forskrifter i offentlige etater 
m.v.

Arbeidsmåter i arbeidet har vært:
- telefon/fax/e-postkontakt med den det 

gjelder, med samarbeidspart og ”mot-
part”

- oppsøkende personlige samtaler
- møter med samarbeidspartner og 

”motpart”
- søking etter relevant kunnskap og ek-

spertise
- kobling mellom den som trenger hjelp 

og likemenn med liknende erfaringer
- konsultasjon hos advokat og ev. enga-

sjement av advokat
- samråding mellom likemenn
- likemannssamlinger med intern opp-

læring, drøfting og erfaringsutveks-
ling som retter seg mot aktuelle utfor-
dringer

- likemenns deltaking ved relevante ek-
sterne kurs, samlinger og konferanser

Det viser seg at en del unge familier der 
problemene de møter, byr på store påkjen-
ninger. Det har mye handla om at spesi-
alpedagogiske tilbud både kvalitativt og 
kvantitativt har vært og er for dårlige.
I likemannsarbeidet i fylka våre er vi ofte 
prisgitt ett og ett makthavende menneske. 
Det er utrolig hva vi av og til har opplevd 
av inkompetanse, mangalende empati og 
feilnavigering når det gjelder utøvelse av 
betrodde oppgaver. Dette har stilt ekstra 
store krav til likemannsarbeidet vårt.

Sogn og Fjordane fylkeslag har særlig hatt 

ei sak som har vært meget likemannsar-
beidskrevende med mye reising, telefoner, 
bistandsyting i møter med offentlige in-
stanser, ansvarsgruppemøter, advokatkon-
takt m.v. Likemannsarbeidet i denne saka 
vil bli videreført i 2006. De øvrige sakene 
har ikke vært så arbeidskrevende.

B) LIKEMANNSARBEIDET I OSLO 
OG AKERSHUS FYLKESLAG
Oslo og Akershus fylkeslag dekker også 
Østfold fylke.

De sentrale likemennene i fylkeslaget har 
et travelt likemannsarbeidsår med mange 
saker som til dels har krevd mye arbeid. 
Likemennene har i en god del av sakene 
møtt i ansvarsgrupper, møter med forskjel-
lige organer, bydelsutvalg m.v. og med 
pårørende og hjelpeverger. Det har vært 
utstrakt bruk av telefonkontakt i arbeidet.
Sakene har gått på bl.a. rettigheter iflg. lo-
ver og forskrifter, klagebrev på enkeltved-
tak, tvangsflytting, hjelp med henvendel-
ser til offentlige organer, brukerstyrt per-
sonlig assistanse (vellykket saksresultat), 
enkeltvedtaksrådgivning, individuell plan, 
støttekontakt, nedlegging av dagplasser 
osv. osv.
Arbeidet  har vært preget av problemer 
med å få oppfylt de rettighetene man har 
til tjenester, planer og vedtak. Det skjer 
dessverre ofte at en del bydeler i sparings-
hensikt ikke imøtekommer klare rettighe-
ter og tjenestebehov og trenerer saker.

C) LIKEMANNSARBEIDET I AN-
DRE FYLKESLAG
Fylkeslag og lokallag som ikke har søkt 
og fått tildelt statlige likemannsmidler, har 
ofte likevel drevet et godt likemannsar-
beid. De har da dekket utgiftene til dette 
av egne midler.
Også her har rettighetssaker,  tvangsflyt-
tingssaker, dårligere bistand på grunn av 
budsjettnedskjæringer stått sentralt. Dess-
uten har det vært noen erstatningskravsa-
ker mot utviklingshemmede. Disse har til 
dels løst seg etter vår likemannshjelp og 
advokatbistand fra vår advokat. Sentralt 
likemannsutvalg har trådt støttende til i 
noen tilfeller og LUPE sentralt har også 
bidratt med å dekke advokatutgifter.

Rapporten ble godkjent av landsstyret/
sentralt likemannsutvalg 25.2.06 og blir 
lagt fram for landsmøtet i 2007.

Oslo 25.2.06.

Ole Kr. Berntsen, Leder; Thor Henriksen, 
Nestleder; Helga Jørgensen, Kasserer; 
Turid Jahren, Styremedlem/studieleder; 
Ivar Tolstad, Sekretær
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I 1988 ga Sosialdepartementet ut veile-
dende retningslinjer for fylkeskommu-
nale råd for funksjonshemmede (RfF). 
Veiledende retningslinjer for kommu-
nale (bydels) råd for funksjonshemme-
de ble utgitt i 1990. Disse retningslin-
jer ble revidert 03.09.1999 og har vært 
gjeldende fra nevnte tidspunkt. 

RfF er et meget viktig informasjons- og 
påvirkningsforum. Dessverre er det ikke 
opprettet RfF i alle kommuner. Dette 
har fratatt funksjonshemmede i disse 
kommuner et meget et meget viktig fo-
rum der de kan møte både administra-
tive og politiske beslutningstakere.

LUPE foreslo derfor 05.03.02 overfor 
Sosialdepartementet at RfF måtte bli 
lovbestemt, og at de veiledende ret-
ningslinjer skulle bli permanente , (jfr 
Under Lupen nr 2/02).

Arbeids- og Sosialdepartementet har nå 
i Odelstingsproposisjon nr 87 (2004-
2005) foreslått at RfF skal bli lovbe-
stemt. Dessverre har departementet 
også foreslått at det kan opprettes felles 
råd for eldre og funksjonshemmede.

Høringsuttalelsene fra brukerorga-
nisasjonene både for eldre og funk-
sjonshemmede var enstemmige da alle 
mente at eldreråd og RfF burde være 
adskilt. LUPE fremholdt at det var me-
get betenkelig å ha felles råd da aktuel-
le saksområder vurderes forskjellig av 
nevnte organisasjoner. Hvert av råde-
ne skal dekke mange fagområder med 
varierte oppgaver, slik at et samlet råd 
vil bli meget tungrodd og vil vanskelig 
kunne gi klare prioriteringer.

Stortingets Sosialkomite har gitt sine 
merknader til saken i sin Innstilling til 
Odelstinget nr 114 (2004-2005) og ut-
taler bl a på side 2-3:
” Komiteen understrekar at dersom ei 
ordning skal fungere godt, så må ho ha 
legitimitet. Dersom mennskje med ned-
sett funksjonsevne og eldre ikkje opp-
lever å ha sterke nok felles interesser, 
og dermed ikkje vil medverke til det, 
så vil ikkje eit felles råd oppfylle for-
målet med lova. Høyringsfråsegnene 
indikerar at dette berre unntaksvis vil 
være tilfelle. Komiteen ventar at dette 
vil påverke den einskilde kommunen 
i deira val av lokale løysingar, men 

meiner at denne vurderinga samla sett 
må takast lokalt. Sosialkomiteen sitt 
fleirtal – Ap, H, SV, Krf og Sp vil streke 
under at for å sikre at dei funksjons-
hemma får medverknad i saker som 
særleg gjeld denne gruppa, skal det 
opprettast eigne råd eller anna repre-
sentasjonsordning for personar med 
nedsett funksjonsevne. Råd for eldre er 
alt lovfesta og etablert som eit talerør 
for dei eldre i kommunane. Desse råda 
har difor eit anna fokus enn eit råd for 
personar med nedsett funksjonsevne 
skal ha. Fleirtalet meiner difor at fel-
les råd for funksjonshemma og eldre 
ikkje er ei ønskeleg løysing, og som 
berre skal nyttast i reine unntakshøve. 
Der det av ulike årsaker er vanskeleg 
å få etablert eit eige råd, kan difor ei 
interkommunal løysing vere eit betre 
alternativ.”

I denne uttalelsen ligger det klare fø-
ringer fra Stortinget om hvordan det 
mener at ordningen skal være.

Styret vil holde LUPEs fylkeslag og 
medlemmer orientert om fremdrift i 
saken.

RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE BLIR LOVPÅLAGT
Av Thor Henriksen, nestleder i LUPE

På Hjertebo Hellandsheimen bodde det i 
1998 fire damer som ennå ikke hadde flyt-
tet til egen bolig i forbindelse med HVPU-
reformen.
 Etter en tid fant Vestnes kommune et 
hus hvor det ble ordnet med fire leiligheter 
med felles betjening, og med et trygt inne- 
og uteområde. I august 1998 flyttet de fire 
damene dit. De hadde da bodd sammen i 
flere tiår på Hjertebo.

Tilbudet som disse damene fikk, var ikke 
på topp. men de hadde det bra sammen  og 
betjeningen var stabil.
 Dette er personer uten språk og med et 
stort hjelpebehov. De tar lite initiativ selv 
og må ha hjelp til alt.
 Den 4. november 2004 ble jeg, som 
hjelpeverge for en av damene informert 
om at Furulia, som er navnet på boligen 

som damene bor i, skulle avvikles fra ja-
nuar 2005. Beboerne ble ikke informert 
om dette, men betjeningen hadde hørt 
rykter. Alle fire skulle få nye boliger og 
samme hjelpetilbud, men de skulle ikke 
bo sammen.
 Jeg og de andre hjelpevergene protes-
terte både skriftlig og muntlig, men nei, 
dette var allerede avgjort i administrasjo-
nen i Vestnes kommune. Kommunen måt-
te spare penger, og huset skulle brukes til 
andre formål. 

Etter å ha tenkt meg om et par dager, ring-
te jeg til Astrid Engen Aarø i LUPE og la 
fram situasjonen for henne. Hun reagerte 
spontant og lovet at dette skulle hun hjelpe 
oss med. Hun fikk så i stand et møte med 
Vestnes kommune, men de sto steilt på 
sitt, og lot oss knapt få lov til å komme til 
ordet med vårt syn. Dette møtet ble holdt 
den 16. november 2004. Vi forsøkte igjen 
i et nytt møte 06. januar 2005, men kom-
munen sto like steilt på sitt. De mente at 

de var i sin fulle rett t il å si opp avtalen 
med damene, da de bodde i en kommunal 
bolig. Dette selv om beboerne hadde be-
talt husleia punktlig og ikke hadde forvolt 
noen skade.
 Saken gikk til forliksrådet, der Astrid 
Engen Aarø møtte sammen med alle oss 
hjelpevergene. Vi hadde etterlyst en indi-
viduell plan etter det første møtet, og det 
var lovet at denne skulle være på plass før 
Fylkesmannen tok stilling til saka.
Uten videre informasjon fikk vi opplyst at 
kommunen hadde fått medhold i sin tol-
king av husleiekontrakten, og at de kunne 
si opp beboerne.

Astrid Engen Aarø tok så kontakt med ad-
vokat Petter Kramås i Oslo, som etter å ha 
gått gjennom saken gjorde klart for Vest-
nes kommune hvilke regler som gjaldt. Et-
ter det fikk vi beskjed om at tvangsflytting 
ikke kom på tale.

Hurra vi hadde vunnet!

En sak fra Vestnes
Erna Drønnesund 
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Direktør Britta Nilsson karakteriserer 
dagens kunnskapsgrunnlag om leve-
kårene for personer med nedsatt funk-
sjonsevne som delvis fragmentarisk. 

– For funksjonshemmedes organi-
sasjoner, forvaltere og politikere kan 
det være vanskelig å holde oversikt. Vi 
ønsker å gjøre jobben enklere ved blant 
annet å følge utviklingen og presentere 
årlige statusrapporter, sier hun.

Nilsson sier at Dokumentasjonssente-
rets oppgave først og fremst vil være 
å innhente, bearbeide og syntetisere 
kunnskap som allerede finnes. 

– De etablerte forskningsmiljøene 
blir derfor våre nærmeste samarbeids-
partnere. Vi vil bruke tid på å bygge 
nettverk og etablere samarbeidsarena-
er. Vi skal ikke drive egen forskning, 
men aktivt bruke andres, presiserer 
Nilsson, som er ansatt på åremål for en 
seksårs-periode.
Hun presiserer at Nasjonalt dokumen-
tasjonssenter ikke skal være talerør for 
funksjonshemmedes organisasjoner. 
Hun mener likevel det er viktig med et 
nært samarbeid med brukerne og deres 
organisasjoner. 

Perspektivet til fagpersoner kan 
være smalt. For å få innblikk i hvordan 
tiltak virker i en bredere sammenheng, 
er vi derfor nødt til ha en fortløpende 
dialog med brukerne. Alle livsarenaer, 
vil ha relevans for vårt arbeid, sier 
hun.

En del av senterets arbeid vil være en 
fortløpende diskusjon om standarder 
for målet om full samfunnsdeltakelse 
for mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne.

– Vår oppgave blir blant annet 
å vise at det finnes flere standarder 
som må etterleves: Om eksempelvis 
teatrene er tilpasset rullestolsbrukere, 
kan det hende de er fullstendig util-
gjengelige for hørselshemmede, sier 
hun. 

Formidling til offentlige instanser 
og andre, inngår som en sentral del av 
Dokumentasjonssenterets mandat. For 
Nilsson blir den fremste milepælen å 
presentere den aller første statusrap-
porten med en samlet oversikt over 
levekårene til personer med nedsatt 
funksjonsevne. I løpet av første halvår 
2006 lanserer Dokumentasjonssente-
ret en ny webside under domenenav-
net dok.no Websiden vil bli en sentral 
del av senterets dokumentasjons- og 
formidlingsaktivitet og må tilfreds-
stille strenge krav til tilgjengelighet. 
Inntil videre kan man holde seg orien-
tert om blant annet følgende temaer på 
www.dokumentasjonssenteret.no. 
 
Fem år etter Manneråk                 
”…det er en betydelig vei å gå før 
en når målet om full deltakelse og 
likestilling”. Slik lød en av konklu-
sjonene da Manneråkutvalget i 2001 
presenterte utredningen ”Fra bruker 

til borger” (NOU 2001:22). Hvilke 
endringer har skjedd på fem år? I 
slutten av juni 2006 presenteres sta-
tusrapporten ”Funksjonshemmende 
barrierer fem år etter Manneråk”. Do-
kumentasjonssenteret inngår som en 
del av prosjektsekretariatet.

Unge funksjonshemmedes 
levekår under lupen
Hvordan er det å være ung og funk-
sjonshemmet i Oslo i 2006? For før-
ste gang skal det gjennomføres en  
levekårsundersøkelse som tar mål av 
seg til å favne flest mulig med nedsatt 
funksjonsevne på ungdomstrinnet og 
første klasse i videregående skole i 
hovedstaden. 
 
Aldrende utviklingshemmede 
frem i lyset
Gjennom prosjektet ”Den doble aldrin-
gen” skal levekårene og livssituasjonen 
til personer med utviklingshemning 
i annen livshalvdel frem i lyset. Det 
er historisk nytt at også mennesker 
med utviklingshemming blir gamle.  

For ytterligere opplysninger, kon-
takt: Britta Nilsson e-post: britta.
nilsson@nova.no mobtlf.:97 67 09 
91  eller Per Halvorsen, epost: per.
halvorsen@nova.no, mobtlf.: 918 67 
706

Dokumentasjonssenteret på lufta 
www.dokumentasjonssenteret.no

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt 
funksjonsevne er på lufta med sin foreløpige nettside www.
dokumentasjonssenteret.no. Dokumentasjonssenteret ble 
etablert i 2005 av Arbeids- og sosialdepartementet.og har 
som formål å samle inn data og formidle kunnskap om funk-
sjonshemmedes levekår. 
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LUPE har alltid arbeidet for at utviklings-
hemmede skal ha best mulig sikkerhet og 
trygghet i sin livssituasjon. Allerede for 
ca 4 år siden tok LUPE opp med Sosi-
aldepartementet om det burde være krav 
om politiattest for personer som skal 
arbeide med utviklingshemmede. Etter 
bare 4 måneder svarte sosialministeren at 
det var nedsatt et utvalg som bl a skulle 
vurdere krav om politiattest. Hun uttalte 
bl a:

”Personer med utviklingshemming er 
som dere skriver en sårbar gruppe som 
det er naturlig å vurdere tiltak for i en 
slik sammenheng.”

Både LUPEs skriv og sosialministerens 
svar er trykt i Under Lupen nr 2/02. Arbei-
det involverte flere departementer. Justis- 
og politidepartementet sendte ut en høring 
om endring av strafferegisterforskriften. I 
forslaget omtaler Justis- og politideparte-
mentet at kun personer som skal arbeide 
med barn og ungdom kommer inn under 
forskriften. Arbeid med utviklingshemmede 
var ikke tatt med i forslaget. LUPE mente 
det var en meget stor svakhet i forslaget, og 
foreslo igjen at personer som skulle arbeide 
med utviklingshemmede måtte komme 
med i forskriften. LUPEs skriv om dette er 
trykket i Under Lupen nr 1/03.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 
høsten 2005 ut et høringsnotat om krav om 
politiattest for helsepersonell og sosialper-
sonell. I dette notatet er hoveddelen og de 
absolutt viktigste krav og forslag tatt med. 
LUPEs kommentarer til lovforslagene er 
derfor meget positive, sog vi kommer til-
bake til det i et senere nummer.

Saken ble behandlet i Stortinget og god-
kjent enstemmig. Lovendringene vil tre i 
kraft i 2006.    
For utviklingshemmede er dette etter LU-
PEs mening en stor og viktig seier.

EN VIKTIG SAK FOR UTVIKLINGSHEMMEDE ER LØST
Av Thor Henriksen, nestleder i LUPE

I fjor høst ble et helt nytt bosted i Sol-
haugveien med leiligheter for utvi-
klingshemmede innviet og tatt i bruk 
på Notodden. De første flyttet inn i 
siste halvdel av september. Bygget 
er meget sentrumsnært med kort gå-
avstand til voksenopplæring og kul-
turskole, kino, butikker, post, bank, 
kirke og idrettsanlegg. Bybussen ”Ti-
mebussen” stopper like ved og brukes 
av mange til og fra jobb på Notodden 
Arbeidssamvirke og skole.

Bygget har 12 leiligheter med me-
get god standard. Det er vannbåren 
varme, egen veranda eller terrasse 
til hver leilighet, og fellesrom i hver 
av de tre etasjene til fellessamlinger 
m.v.

Hver beboer har stue med kjøk-
kenkrok, stort soverom, romslig bad 
og stor bod. Husleia er 5600,- pr. må-
ned inkl. oppvarming og strøm. Til 
fradrag kommer bostøtte.

Byggekostnaden var ca. 18 millioner, 
og det er Nordlien og Heddal Bolig-
stiftelse som eier bygget. Det er en 
kommunalt opprettet stiftelse med et 
styre på 5 medlemmer. Kommunen 
gikk inn med noen tilskuddsmillioner 

for å få bygget reist og få rimelig øko-
nomi i prosjektet. Til gjengjeld har 
kommunen gratis nødvendige konto-
rer og personalrom. Boligbyggelaget 
på Notodden er regnskapsfører og 
passer på det tekniske. I styret sitter 
for tida hele 3 LUPE-medlemmer, 
Gudrun Bergsland, John Rådstoga og 
Ivar Tolstad(leder).

Noen mente at dette ble en for stor 
”sammenstimling” av utviklings-
hemmede, og det kan de ha noe rett 

FLOTTE, NYE LEILIGHETER PÅ NOTODDEN

i, men det store flertallet av brukerne 
ønsket prosjektet hjertelig velkom-
men. De mente det var flott med så 
sentrumsnære leiligheter, behovet 
var stort for at flere kunne få flytte 
hjemmefra ut til egen leilighet. Øko-
nomisk kunne det vært bedre med et 
borettslag, men det var det liten inter-
esse for.

Lykke til alle dere som har fått flott, 
egen leilighet i Solhaugveien 2!

Av Ivar Tolstad, sekretær i LUPE
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Lørdag 5. november i fjor møttes ca. 60 LUPE-medlem-
mer og noen spesielt inviterte til  vår tradisjonelle høst-
fest/førjulsfest på Fossen kro i Sauland. Vi har brukt Fos-
sen kro i flere år og er fornøyde med lokaliteter m.v.

Fylkeslaget sponser festen takket være egne midler og 
tildeling av statlige midler via LUPE sentralt. Dermed 
blir prisen lav og overkommelig for alle. Noen få kom-
muner dekker til og med ganske lang og dyr transport, og 
DET er det ikke mange kommuner som gjør i dag.

Deltakerne kom fra omtrent hele Telemark, og mange av 
dem hadde lang reisevei.< Men det spiller ingen rolle, for 
når vi kontakter dem, er tilbakemeldinga helt klar:
 LUPEfesten er noe vi bare MÅ være med på. Danse-
føttene er klare og venter bare på å få nærkontakt med 
dansegolvet etter middagen.

Som vanlig var det oppvekst- og kultursjefen i Hjartdal 
kommune, Bjørn Rugaas, som underholdt med taffelmu-
sikk, sang og dansemusikk. Flott at han stiller opp hvert 
år.
 Som medhjelper hadde han LUPEmedlem Kjell 
Schau fra Bjørkely i Notodden på piano. Han er litt av en 
mester på både piano, keyboard og trekkspill og elsker å 
bidra med sine musikalske evner.

God middag ble raskt fortært, og ut på kvelden gikk det 
mengdevis med bløtkake. Mange var med på dansen - 
mens andre hygget seg med beintakt, prat og kaffe.
 Denne festen er blitt en tradisjon som alle våre utvi-
klingshemmede medlemmer og deres familie og ledsa-
gere er blitt glade i. Et vanlig spørsmål med klar forvent-
ning om at svaret er ja, er om det blir fest neste år også.

Vel møtt på Fossen til høsten igjen!

Av Ivar Tolstad, sekretær i LUPE

HØSTFEST I TELEMARK!

Øverst: Til dekket bord. Nest øverst: Gunn Marit Kleven har ka-
pret Øyvind Bergland. Over: Tone Ranveig og medhjelper synes 
det er så  morsomt å danse på Fossen kro.Under: Bjørn Rugaas, 
kommunalsjef i Hjartal kommune, underholder.

.

. 
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T. h.: To meget gode ven-
ner, Gunhild Gravningen 
og Jan Helgesen, liker å 
danse sammen.

T. v.: Monica Høgber-
get er bundet til rul-
lestolen, men det går 
an å ha det gøy, lell! 
- også så fin hun er i 
kveld!

T. h.: Søstrene sisters, 
Anlaug, til venstre, 
og Esther hygger seg 
sammen på dansegul-
vet. Esther er en skik-
kelig danseløve.

T. h.:Mor og datter 
Tone Ranveig og 
Ragna Aanestad ser 
ut til å ha det bra.

T. v: Tor Egedal og 
Tone Ranveig Åne-
stad liker å ta seg en 
svingom.

T. v.: Eivind Kvålen 
og medhjelper May 
Britt i farta. De ser ut 
til å kose seg!
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A. INNLEDNING

Landsforbundet for Utviklingshem-
mede og Pårørende (LUPE) viser til 
ovennevnte ref. og til møte i Sosial- og 
helsedirektoratet 16.1.06.
 Vi mener møtet var meget verdi-
fullt, da en del spørsmål ble avklart der. 
Fordelingsnemnda presiserte at nevnte 
møte ikke skulle erstatte et skriftlig 
svar, så vi gjentar våre merknader og 
betenkeligheter i dette skriv.

B. HØRINGSUTTALELSE

1. 
LUPE mener det kan være riktig å ut-
arbeide og revidere regelverk slik at 
det blir mest mulig rettferdig, når det 
viser seg nødvendig. 
 Dog er vi meget redd for at kravet 
om sannsynliggjøring av merkostna-
der kan kreve så mye dokumentasjons-
arbeid at det vil påføre både sentrale, 
regionale og lokale organisasjonsledd 
ganske mye merarbeid.
 Dette vil spesielt belaste små orga-
nisasjoner,- bl.a. LUPE,- som for tida 
ikke har noen lønnede funksjonærer, 
men må basere seg på at valgte styre- 
og utvalgsmedlemmer utfører arbei-
det.

LUPE mener videre at Fordelings-
nemnda med mange års erfaring med 
å vurdere tilskuddssøknader, har lært å 
kjenne de enkelte organisasjonene slik 
at at nemnda meget godt kan styre en 
skjønnstilskuddsordning.

LUPE mener derfor at skjønnstilskudd 
IKKE bør erstattes av merkostnadstil-
skudd.

LUPE  MENER:

Landsstyret sendte 27.januar en høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende forslag om at 
skjønnstilskudd skal erstattes av merkostnadstilskudd,- samt forslag til kriterier for dette.
LUPE mener vi er best tjent med å beholde nåværende skjønnstilskuddsordning.

2.
Selv om LUPE mener at skjønnstil-
skudd som nå bør beholdes, har vi li-
kevel drøftet forslag til kriterier.
 Uttrykket ”sannsynliggjorte kost-
nader” er meget vanskelig å forholde 
seg til,- noe som kom fram i flere inn-
legg på møtet 16.1.06.

I høringsnotatet gir Fordelingsnemn-
da noen eksempler der merkostnader 
kan forekomme, mnen det vil bli me-
get vanskelig å beregne disse.
 Selv om det ble framhevet at ær-
lighet var en forutsetning, åpner hvert 
av kriteriepunktene for såkalt ”kreativ 
beskrivelse”; noe som kan gi skjevhet 
og urettferdighet i tildelingene.

3.
Alle organisasjonene skal være demo-
kratisk oppbygd med lover, vedtekter, 
programmer m.v. som regulerer tje-
nestene. Landsdekkende organisasjo-
ner har regionale/fylkesvise og lokale 
ledd samt tillitsvalgte fra hele landet.
 Styremøter, andre møter, kurs og 
samlinger blir derfor en ganske stor 
utgiftspost.

LUPE mener at driftstilskudd pr. med-
lem i tillegg til et grunntilskudd til or-
ganisasjonen vil dekke både store og 
små organisasjoners behov. Vi er dog 
klar over at organisasjonenes sentrale 
ledd vil få merarbeid med å adminis-
trere og fordele dette tilskuddet.

Vi mener det ikke bør bli noe nytt kri-
terium, da et driftstilskudd pr. med-
lem blir mer rettferdig.

Høringsuttalelsen:

Til Sosial- og helsedirektoratet

HØRING – TILSKUDD TIL ORGANISASJONER FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE – FORSLAG TIL KRITERIER FOR SKJØNNSTILSKUDD

4.
LUPE har ingen synspunkter på om 
organisasjonene bør inndeles i 4 eller 
5 grupper.
Dog må det være en forutsetning at 
sammenlignbare organisasjoner må 
inngå i samme gruppe.

Dersom merkostnadstilskudd blir 
innført, bør Fordelingsnemndas inn-
deling i grupper bli sendt på høring 
til organisasjonene,- slik at deres me-
ning om plassering i gruppe kan bli 
avgitt.

5.
LUPE er enig i at kommuner, insti-
tusjoner, skoler, firmaer etc. ikke må 
være mede som tilskuddstellende 
medlemmer.
 Dog mener vi at pårørende er tel-
lende medlemmer.

I lov av 2.juli 1999- nr. 63- Lov om 
pasientrettigheter - § 1-3-b er det klart 
definert hvem som kan være nærmes-
te pårørende. LUPE forholder seg til 
denne lovbestemmelsen.
 I LUPE er for eksempel søsken til 
en utviklingshemmet medlem i til-
legg til foreldre. Det hender ofte at 
foreldre når en slik alder at de ikke 
makter å ivareta pårørendes plikter og 
gjøremål overfor den utviklingshem-
mede, så bror/søster eller annen slekt-
ning (og ev. hjelpeverge) i praksis blir 
pårørende.

Thor Henriksen og Ivar Tolstad
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Kasserer:  Helga Jørgensen   9302 Rossfjordstraumen   77 84 67 63
Styremedlem:  Turid Jahren   Hellevn. 13, 2319 Hamar   62 52 26 25   turina6@start.no
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Fjordane:  Harald Hansen   Djupedalen, 6740 Selje   57 85 66 15   lupesfj@c2i.net
Møre og
Romsdal:  Astrid Aarø Engen   6146 Åheim    70 02 40 24   a-aaro@c2i.net
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ADRESSER OG TELEFONER

1.Årsrapport 2005 for LUPE og Rap-
port om likemannsarbeidet i LUPE i 
2005.
Rapportene vitner om god aktivitet ut fra 
de økonomiske og menneskelige ressur-
sene vi rår over. En meget god hjelp har 
vi i og med at Thor Henriksen og Petter 
Tomren holder orden i sysakene på konto-
ret med medemsregister, svar på og vide-
reformidling av henvendelser, saksforbe-
redelse, postbehandling m.v.

2. Ny brosjyre. Vi har den lille brosjyra 
oppdatert, og nå jobber styret i Midt-
Troms lokallag med å utarbeide forslag 
til en litt grundigere brosjyre som sier litt 
mer om hva vi mener og vil gjøre. Vi har 
lenge savna en slik litt fyldigere brosjyre 
som kan legges ut forskjellige steder, og 
som kan være til hjelp i vervingsarbeid og 
informasjon om oss ellers.

3. Samarbeid med andre organisasjo-
ner. Etter initiativ fra NFU til en rekke 
organisasjoner har det vært noen møter om 
samarbeid. Det er ganske klart fra vår side 

NYTT FRA LANDSSTYRET

at vi ikke kan tenke oss noen sammenslå-
ing, men vi ønsker å kunne samarbeide i 
aktuelle saker av felles interesse, hørings-
uttalelser m.v.
 Slikt samarbeid skjer lokalt, og det må 
vi se på som positivt. Ideologisk er det nok 
enda forskjell på oss. Samarbeidet med 
NOFF om en ev. sammenslåing førte ikke 
fram.

4. Vi er med i FS, Funksjonshemmedes 
studieforbund, og derfra har vi fått tildelt 
spesielle midler til å kunne dekke kostna-
der pga funksjonshemming/ funksjons-
hemmede i familien for å gjøre det mulig 
å kunne delta på møter, kurs og samlinger. 
Disse midlene kan brukes til assistanse i 
form av barnehjelp, medfølgende ledsager, 
dekking av utgifter til funksjonshemmede 
som skal/bør/må være med m.v.
 Dette kan det være nyttig for medlem-
mene våre å vite om.

5. Vi har avgitt høringsuttalelser i flg. 
saker fra staten: a) Kriterier for skjønnstil-
skudd til drift av organisasjonene. Denne 

saken har meget stor økonomisk betydning 
for oss fordi vi nå antagelig må kunne liste 
opp merkostnader for organisasjonsdrifta 
pga funksjonshemming. Vi er naturlig 
nok redde for lavere tilskudd. b) Spørre-
undersøkelse om driftstilskudd til organi-
sasjonene, c) Organisasjonenes syn på den 
tilskuddsreformen som  ble innført i fjor 
(tiltaksmidler overfort fra fylkeslegene til 
sentral fordeling fra Fordelingsnemnda). 
Dette har vært en meget negativt virkende 
reform lokalt for LUPE, dessverre.

6. Henvendelse fra Kongsvinger kom-
mune - som ønsker innspill fra oss på 
hvordan tilbudene til utviklingshemmede 
bør være (organisering, bistand og tilbud 
ellers, ferie/fritid, boliger og boforhold, 
arbeid/ aktivisering). Vi ser det som meget 
positivt at en kommune ber oss om råd!!

7. Regnskapet for 2005 ble også behand-
let. Resultatet viser et overskudd tross 
ekstratildelinger av midler til fylkes- og 
lokallag like før jul 2005.

Landsstyret hadde møte i Oslo 24.-26. februar med 6 styremedlemmer (inkl. vara) frammøtt (1 forfall). 
På sakslista var det hele 30 saksnummer. Mange saker var ganske store, så vi hadde mer enn nok å gjøre!
Vi vil her nevne noen av sakene som ble behandlet:
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VERV ET MEDLEM

Du vet sikkert at LUPE får statstil-
skudd for hvert betalende medlem. 
Derfor trenger vi din støtte i form 
av medlemskap.

Vi trenger også din hjelp til å verve 
flere medlemmer. Det gir oss øko-
nomisk styrke til kursing av til-
litsvalgte og medlemmer til kamp 
for våre utviklingshemmedes ret-
tigheter.

Start med dine nærmeste. De som 
står den  utviklingshemmede nær, 
ansatte i boligen eller på dagsen-
teret, venner og bekjente. Som 
medlem støtter de en god sak og 
får fritt tilsendt vårt medlemsblad.

Medlemskontingenten er 
i 2005 kr 150,-
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Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo


