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Forsiden
Slogmus og dyrene i Hakkebakkeskogen. Bilder fra forestillingen 
som ble holdt i Lenvik Kulturhus. Forestillingen, som ble veldig 
godt mottatt blant publikum, ble arrangert av kulturkontoret i 

kommunen med fritidsleder Wench Berg Angell som produsent.
Fotografier: Jann-Oskar Granheim
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HVORFOR LUPE?
Noen av medlemmene våre mener vi bør slå oss sammen med NFU. 
Det er ikke i det hele tatt en aktuell politikk for landsstyret. Men vi er 
innstilt på at vi kan samarbeide i saker der vi er enige både lokalt og 
sentralt.

Det er derfor på tide å peke på de største forskjellene det er mellom 
oss og bl.a. NFU:

• Vi er for en etablering av ombud for utviklingshemmede. NFU 
var iflg. lederen deres for, men de er nå sterkt mot.

• Vi er for å kunne etablere forsterka skole enheter der det kan 
være et godt faglig tilbud til våre barn, og et godt fagmiljø. På-
rørende må stå sentralt i valg av skoleform og undervisningstil-
bud, Ikke ideologistyring av tilbud som skal stå over pårørendes 
mening. Valgmuligheter må være til stede.

• Vi er for en mangslungen boligløsning med enkeltstående leilig-
heter, bofellesskap, flere enn for eksempel 4 leiligheter i samlo-
kalisering hvis ønskelig. Igjen, individuelle ønsker skal vektleg-
ges! Ikke en eller annen ideologi.

I LUPE skal vi ha det høyt under taket med rom for vidt forskjellige 
meninger og standpunkter. Det er sjelden bare en løsning i en sak. 
Alle skal få ha sin mening og ikke bli styrt av et flertall i individuelle 
saker.

Hvis vi går inn i en organisasjon som er langt større, vil våre hold-
ninger og meninger fort bli hindret i å nå fram. FFO lokalt og sentralt 
er en god samarbeidspartner for oss.

Landsstyret håper at LUPE skal kunne være ”liv laga” i mange år til!

Ivar Tolstad 
sekretær

STYRET I LUPE 
ØNSKER ALLE MEDLEMMER 

OG FAMILIENE DERES
EN RIKTIG GOD JUL

OG ALT GODT I DET NYE ÅRET
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S T O R  H Ø S T F E S T  I  T E L E M A R K
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Ivar Tolstad

LUPE Telemark arrangerte sin etter hvert tra-
disjonsrike høstfest på Fossen kro ved Om-
nesfossen i Sauland i Hjartdal kommune fre-
dag 3.november.

Hele 80 deltakere var med på festen, og 
humøret var på topp hos alle. Deltakerne kom 
så langt borte fra som Vinje (9 ½ mils reise en 
vei), Rjukan og Lunde.

Hver gang kommer spørsmålet om det blir 
fest neste år,- og det blir det naturligvis! Pri-
sen var rimelig, kun kr. 100,- pr person, takket 
være at fylkeslaget spytter i mye penger selv i 
tillegg til tiltaksmidlene fra LUPE sentralt. Vi 
ga deltakerne fra Vinje tilskudd til dyr taxireg-
ning, og det kom stor takk etterpå derfra.

På menyen sto deilig gryte med salat og ris 
samt 4 store marspankaker og kaffe. Gjett om 
magene ble fulle! Noen få fikk visst litt for 
mye i magen også, men det hjalp godt da dan-
sen starta. Mange var på gølvet nesten heile 
tida, og noen dansa ganske tett også!

Musikken til dans og underholdning ble be-
sørget av innleide Bjørn Rugås fra Sauland 
(oppvekstsjef) og vår egen eminente piano-, 
orgel- og keyboardspiullerKjell Schau. Han 
bor i ny, fin leilighet på Bjørkely bofellesskap 
i Heddal. Bjørn Rugås har vært fast underhol-
der og musikant i alle de årene vi nå har hatt 
fest på Fssen kro.

Vel møtt igjen neste år, dere glade dansere og 
blide medlemmer!

Og en stor takk til superblide Lars Døvle 
som kom med en gave i form av en stor pose 
med telys laga på fabrikken i Nome kommune 
der han selv jobber.

S T O R  H Ø S T F E S T  I  T E L E M A R K

Bildene på motstående side: Øverst til v.: Gunn Marit Kleven og Anne Marie Bergskot 
fra Ole Bullsgate er i farta. Midten til v.: Gunhild Gravningen og Eivind Kvålen i godt 
driv på dansegolvet. Nederst til v.: Lars Døvle fra Lunde synes marsipankake og kaffe 
er svært godt. Ellers en trivelig og blid kar som er glad i Fossenfestene. Øverst til h.: 
Gunhild Gravningen og Jan Helgesen er meget gode venner,- også i dansen. Nederst 
til h.: Esther Seljord har niesa si som dansepartner og har det gøy.
Bildene på denne siden:
Øverst: Tone Ranveig Aanestad er blid som ei sol og liker  å danse. Her med ledsager 
fra boligen. Til h.: Lupemedlem Kjell Schau elsker å spille både piano, keyboard og 
trekkspill.  Her medspiller til kveldens hovedunderholder Bjørn Rugaas fra Hjartdal 
kommune.
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Av Magnus Westberg

En forsterket skole – er det en institusjon?

Men nei, en forsterket skole er en vanlig ordinær 
skole med både normalfungerende elever og elever 

med psykisk og fysisk utviklingshemning som inkluderes 
i skolemiljøet. Det er ikke snakk om gamle spesialskoler 
slik de var før HVPU-reformen. Det man gjør i en forster-
ket skoleenhet er å samle flere av de utviklingshemmede 
elevene fra flere skolekretser til en skole for å kunne tilby 
et godt inkluderendes miljø sammen med likesinnede, og 
sammen med normaleleven. Man kan også tilby et godt 
og, etter hvert, utviklet fagmiljø som er i stand til å ivareta 
alle deres kompliserte behov.

Det vi opplever i dagens grunnskole er at mange av de 
psykisk utviklingshemmede elevene har en nokså isolert 
tilværelse på sin nærskole. Jo eldre de blir, jo større blir 
forskjellen mellom dem og sine jevnaldrende. Dette er med 
på å øke isolasjonen. Disse elevene er selvfølgelig i sin 
klasse så mye de klarer, men mesteparten av skolehverda-
gen er mange av dem allikevel alene på grupperom, eller 
på skolegården sammen med en spesialpedagog og/eller 
assistent. Vi har heldigvis mange flinke ansatte rundt om i 
skolene som forsøker så godt det går an, å opprettholde et 
faglig tilbud rundt hver enkelt elev med sine spesielle be-
hov. Men det er mye som ikke blir gjort fordi man ikke har 
den rette kunnskapen, kompetansen og ressursene. Man 
opplever også en stor grad av plassmangel på den enkelte 
nærskolen. Dessverre må jeg nok si, at risikoen for at det 
blir et oppbevaringstilbud store deler av dagen, i stedet for 
et opplæringstilbud, slik NFU frykter med en forsterket 
skole, i aller høyeste grad er tilstede slik skolehverdagen 
er organisert for mange av våre utviklingshemmede elever 
per i dag. 

Det LUPE mener er bra med en forsterket skole, er at de 
utviklingshemmede elevene får andre likesinnede elever 
å være sammen med i sin skolehverdag, samtidig som 

Hva er en meningsfyllt hverdag? Det skal alle ha, sies 
det - også de funksjonshemmede. Det er jammen ikke 
enkelt å få til i alle kommuner. Et arbeid vil jo alle 
helst ha, men i allefall et godt aktvitetstilbud. Arbeid 
er vel helst ønsketenking i små kommuner - og store 
også, kanskje. 

I Midsund har de funksjonshemmede et stort ønske 
om et bedre aktivitetsenter og ting er visstnok på 
gli. Den kommunale mølle arbeider bare så usigelig 
seint. Slik det er nå, har kommunen fått en enebolig 
fra 70-tallet med garasje. Der foregår det vedprodus-
jon. Først henter de sprekeste trær i skogen sammen 
med personale og får stammer og kvist transportert 
til denne boligen. Så sager og kløyver de til ved og 
pakker i sekker. Veden blir solgt og pengene brukt til 
forskjellig utstyr, samt sponsing av middag til alle på 
huset hver fredag. Denne middagen er også de som 
klarer det med på å lage. Dette kaller de fredagskafé. 
Kvisten blir kuttet i en fliskutter og kjørt bort. Dette er 
også et aktivitetstilbud.

Tiltaket er bra, men der er likevel for dårlig at dette 
er alt etter 15 år med HVPU-reform. Det forklares sta-
dig med at det er mangel på penger. Det må vel også 
være snakk om å prioritere! Hvordan skal vi klare å få 
politikerne til å skjønne at her må det skje en foran-
dring? Jeg bare spør!

Håpet ligger vel nå i det nye fra nyttår, at alle kommu-
ner skal ha et Råd for funksjonshemmede, og at dette 
blir lovbestemt. Håper bare at rette personer kommer 
med der.  

Jeg venter spent på dette i min kommune, og det 
tenker jeg flere gjør. Kanskje det da kan blir mer 
snakk om en meningsfyllt hverdag?

Alle kan gjøre litt  for å få en bedre hverdag. Per-
sonalet gjør så godt de kan, men tilbudene må være 
tilgjengelig. Det er ikke bra for noen å stirre rett ut i 
luften.
  
Midsund er en øy-kommune og her er vi avhenig av 
ferge for å komme f.eks. til Molde. Der skjer det jo 
selvsagt flere ting. Diskotek benytter de seg av. Mens 
kino vel ikke passer for alle? Så er det bilturer til 
fastlandet og rundt i kommunen. Et kafétilbud en dag 
i uka. (Midsund har to kaféer). Ellers blir det å holde 
seg i boligen sin.

Slik er vel dagene for mange av de funksjonshem-
mede, kan jeg tenke meg. Så nå setter vi vårt håp til 
det nye Rådet!!
 
Erna Drønnesund
Landsstyremedlem.

En meningsfyllt hverdag?
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Norsk forbund for utviklingshemmede(NFU) hevder at det er feil å samle utviklingshemmede i 
forsterkede skoleenheter. Dessverre kan det virke som at NFU ennå ikke har lagt bak seg HVPU-
reformspøkelset om at alt, foruten total integrering, er det samme som institusjonalisering.  

En forsterket skole – er det en institusjon?

man inkluderer dem i normalklasser ved skolen. Man har 
mulighet for å tilrettelegge skolen med spesialrom som 
sanse-, hvile- og treningsrom m.m.. Man kan også tilrette-
legge arbeidsmiljøet for de ansatte med hjelpemidler som 
stellebord, takheis, m.m..

Som et godt eksempel på en forsterket skole kan jeg 
nevne Rødtvet skole i Oslo som er en grunnskole med 
en ordinær del fra 1. – 7. klasse og fem S-klasser med 
psykisk utviklingshemmede fra 1. – 10. klasse. Elevene 
fordeles ikke på bakgrunn av diagnose eller alder, med 
skolen forsøker å legge forholdene til rette for en forsvar-
lig gruppesammensetning med utgangspunkt i forutset-
ninger, behov, funksjonsnivå og modningsnivå. Man leg-
ger også vekt på at elevene skal ha mulighet til å knytte 
vennskap med venner utenfor sin egen hovedklasse. 

Tilhørighet i et sosialt fellesskap og delaktighet i felles 
goder er en målsetning for Rødtvet skole. Dette forsøker 
de å gjøre ved å plassere S-klasser i skolens fysiske mil-
jø. Klassene ligger spredt og i nærheten av klasser det er 
naturlig å samarbeide med. Skolen benytter alle skolens 
læringsarenaer for inkludering og samspill med utgangs-
punkt i den enkelte elevs forutsetninger og behov. 

Dette forsøker de å legge til rette gjennom:
- Integrering av enkeltelever i normalklasser. Individu-

elle hensyn blir tatt i forhold til klassetrinn, antall ti-
mer, fag m.m..

- Styrking av inspeksjoner i S-klasser slik at skolen kan 
hjelpe elever med å knytte vennskap med elever i nor-
malskolen, og delta i organisert og fri lek.

- Organisering av integrert time hvor elever fra begge 
avdelinger deltar på lik linje i musikk- og dramaun-
dervisning. Sammensetning og innhold etter alder og 
funksjonsnivå. I disse timene har skolens S-elever 

mye å bidra med. De liker å opptre, og flere av eleve-
ne er gode læringsmodeller for elever i normalskolen. 
De føler en stor grad av mestring.

Det er viktig å bemerke at foreldrene til barn med spesi-
elle behov på denne skolen var meget godt fornøyd med 
skolen og dens organisering.
 LUPE mener at det ved en forsterket skole naturlig vil 
bli bygd opp en faglig kompetanse fordi samlokaliserin-
gen gjør det enklere å drive med tverrfaglig samarbeid. 
Naturlige faggrupper på en slik enhet kan være førskole-
lærere med spesialpedagogisk videreutdanning, musikk-, 
barneverns- og synspedagog, ergoterapeut, fysioterapeut, 
audiopedagog, sykepleier/hjelpepleier, logoped, verne-
pleier.  I tillegg vil det bli klare samarbeidslinjer til bar-
nehabilitering, hjelpemiddelsentral, fylkessynspedagog, 
statlige ressurssentre, m.m.. Vi skal ikke se bort fra at et 
forsterket skoletilbud kan være med på å lokke flere av 
disse yrkesgruppene til å søke seg arbeid i de kommunene 
som har et slikt tilbud.

LUPE ser også fordelen med at man kan få opp og vide-
reutvikle spisskompetansen blant de ansatte på flere om-
råder. For eksempel det å lære seg tegnspråk, tegn til tale, 
pedagogiske arbeidsmodeller som ”Andreas Hansen” og 
”Irene Karlsen”, m.m.. 

Samtidig mener LUPE at det viktig, som også NFU mener, 
at alle foreldre må ha et reelt valg til å velge sin nærskole 
for sitt utviklingshemmede barn. En åpenbar fordel for 
disse elevene som går på sin nærskole er at fagmiljøet på 
nærskolen kan søke råd og veiledning fra den forsterkede 
skolen i kommunen. Kanskje eleven også kan benytte seg 
av deler av tilbudet som tilbys ved den forsterkede skolen 
ved å komme på dagsbesøk dit.
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I løpet av 2006 har vi fått en viktig nyetablering i vårt land 
i arbeidet for mennesker med utviklingshemming. Det 

er Sosial- og helsedirektoratet som er det øverste organ 
for denne etableringen mens Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
avdeling for helse og sosialfag, vil ha det faglige ansvaret. 
Som daglig leder er oppnevnt Karl Elling Ellingsen. Vi 
har benyttet førstelektor Ellingsen som foredragsholder i 
LUPE. 

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet  målet for virk-
somheten som vi gjengir her:

Det nasjonale kompetansemiljøet for utviklingshem-
mede skal være et  sentralt fagmiljø som bidrar til 
utvikling av det faglige grunnlaget for å skape gode 
levekår for personer med utviklingshemming.

Kompetansemiljøet skal være en tverrfaglig brobygger 
mellom forskning, utdanning, helse og sosialtjenestene 
og andre tjenester i kommunene og helseforetakene 
som arbeider med mennesker med utviklingshemming. 
Kompetansemiljøet skal ha et nært forhold til praksis-
feltet og legge til rette for brukerinnflytelse gjennom 
samarbeid med utviklingshemmedes interesseorgani-
sasjoner.

Det er oppnevnt en rådgivende faggruppe med represen-
tanter fra sentrale fagmiljøer på området, inklusive repre-
sentanter fra utviklingshemmedes interesseorganisasjo-
ner. Den rådgivende faggruppen består av 10 personer 
med personlige varamedlemmer. Det er direktoratet som 
oppnevner medlemmene til faggruppen.

Faggruppens hovedoppgave er å gi faglige råd. De faglige 
drøftingene og anbefalingene fra faggruppen skal være 
med å gi premissene for kompetansemiljøets prioriterin-
ger og arbeid.                                       

Medlemmer av gruppen skal dessuten bistå med innhen-
ting av ny kunnskap, gi innspill i forbindelse med utred-
ningsarbeid og lignende oppgaver. Varamedlemmer i fag-
gruppen og andre ressurspersoner vil bli trukket inn i dette 
arbeidet.                                                                                     

Oppnevningen gjelder fra to år etter første møte i faggrup-
pen som var i oktober i år. Neste møte blir 1. og 2. februar 
2007 hvor også varamedlemmene vil være til stede.
Det er oppnevnt to medlemmer fra brukerorganisasjonene 
med varamedlemmer. Av disse fire personene kommer tre 
stykker fra NFU. LUPE er representert med ett varamed-
lem som er Tom Mailund fra Hamar. Tore Gulbraar er til-
rettelegger/ledsager for vår representant. Vi har bemerket 
overrepresentasjonen fra NFU til kompetansemiljøet (se 
egen ramme).

Helseforetak og kompetansesentra har i alt fire medlem-
mer. Av disse er Geirmund Skeie kjent av oss som fore-
dragsholder på en av våre likemannskonferanser. Han 
er leder for habiliteringstjenesten for voksne i Hedmark 
fylke. Tormod Mjaaseth, også en kjent mann i LUPE, re-
presenterer interesseorganisasjonene. Endelig har Kom-
munenes sentralforbund og Sosial- og helsedirektoratet 
hver sin representant.

Vi vil følge det videre arbeidet i kompetansemiljøet 
med spent oppmerksomhet og har store forhåpnin-
ger til de resultatene som kan oppnås. I motsetning til 
mange brukerorganisasjoner vil vi sammen med NFU 
få tilgang til det skriftlig materialet som blir utarbei-
det i forbindelse med møtene i faggruppen. 

Nasjonalt kompetansemiljø 
for utviklingshemmede
Av Tore Gulbraar
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NFU er overrepresentert
Med hensyn til brukerorganisasjonenes representasjon 
synes vi at NFU er overrepresentert. Vi har mange 
spennende organisasjoner i Norge innenfor dette feltet. 
Eksempelvis: Landsforbundet Dissimilis, Autismefo-
reningen i Norge, Norsk nettverk for Downs Syndrom 
og Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF). 
(Av et brev til Kompetansemiljøet ved sekretær Kirsti 
Buseth fra Tore Gulbraar).



9

Av Magnus Westberg

Lørdag den 2. desember 2006 var 
rundt 30 personer fra LUPE Midt-

Troms barnegruppe samlet til en koselig 
adventsfest på Finnsnes. På festen under-
holdt Karianne og Tina oss med dans til 
sangen ”Maur i rompa”, til rungende ap-
plaus. Det var to kjempeflinke og stolte 
jenter som tok imot applausen etterpå.

Etterpå koste vi oss med pølse, julekaker 
og brus som gikk ned på høykant. Dans 
rundt juletreet med julesang var også et 
populært innslag med mange deltakere, 
før vi tilfeldigvis fikk besøk av julenis-
sen. Da fikk de små hver sin julegave 
fra den snille nissen. Selv om julenissen 
hadde problemer med å holde skjegget 
på plass pga. mange små nysgjerrige fin-
grer som ville se hva som var bak der, så 
klarte han å holde sin identitet skjult for 
alle. Ok, det var vel noen som hadde sine 
misstanker om hvem det kunne være, 
men han kom seg allikevel av gårde igjen 
med sine reiner for å fortsette sine jule-
forberedelser sammen med ho nissemor.

Adventsfest på Finnsnes

Viktig lovendring:

KRAV OM POLITIATTEST

Det er nå lagt fram et lovforslag fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (Ot.prp.nr.86 2005-2006) som innebærer at de som skal 
ansettes i stillinger bl.a. i  omsorgen for utviklingshemmede, 
skal avkreves politiattest. Formålet med lovendringen er å fore-
bygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede.

Kravet om politiattest gjelder ved stillinger, arbeidsforhold 
etc. der helse- og sosialpersonell ved utøvelsen av sitt arbeid kan 
komme i situasjoner med barn eller utviklingshemmede hvor 
seksuelle overgrep kan finne sted.

Denne lovendringen mener Lupe er et stort og viktig skritt 
framover!
Hele Odelstingsproposisjonen finnes på internett under Stortinget.

Kommunale råd 
for funksjonshemmende
Lupe foreslo den 05.03.02. overfor Sosialdepartementet at 
kommunale råd for funksjonshemmende måtte bli lovpålagt.
Arbeids- og sosialdepartementet foreslo i Odelstingsproposi-
sjon nr. 87 (2004-2005) at kommunale råd  måtte bli lovpålagt. 
Fra 2007 er kommunale råd for funksjonshemmende blitt lov-
pålagt .

Styret behandlet denne saken i styremøte den 21-22/10. Styret 
oppfordrer alle medlemmene om å engasjere seg i saken, slik at 
flest mulig medlemmer fra Lupe blir med i disse rådene, da det 
vil ha mye å si for det arbeidet vi holder på med.

Over: Alle! fulgte spent med og var full av forventning da nissen kom på en liten før-
julsvisitt. Under: Stor stas og stemningsfullt da de gikk rundt juletreet. Karianne og 
Tina koser seg. Kaker, pølser og brus bidro også til å skape god stemning.
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Til stede: Erna Drønnesund, Helga Jør-
gensen, Turid Jahren, Ole Kr. Berntsen, 
Thor Henriksen, Magnus Westberg, Ivar 
Tolstad.

87/06 GODKJENNING AV SAKSLIS-
TE
Vedtak: Godkjent med tillegg av noen 
saker

88/06 GODKJENNING AV PRO-
TOKOLL FRA AUGUSTMØTET
Vedtak: Godkjent

89/06 LIKEMANNSSMIDDEL-
SØKNAD FOR 2007
Ivar la fram søknadene og fellessøknaden 
til Fordelingsnemnda
Vedtak: Søknaden fra LUPE til Forde-
lingsnemnda godkjent.

90/06 NASJONALT KOMPETAN-
SEMILJØ FOR UTV.HEMMEDE 
-OPPNEVNINGA AV FAGGRUPPE,- 
OG MAIL FRA TORE GULBRAAR 
OM BL.A. DETTE.
Til tverrfaglig rådgivende faggruppe er 
oppnevnt 2 medlemmer og et varamed-
lem fra NFU og kun en vara fra LUPE.
Vedtak: Det sendes brev til Nasjonalt 
kompetansemiljø for utviklingshemmede 
om saken. Vi synes fordelinga av bruker-
representanter er svært skjev. Ansvar: 
Ivar. Ole kontakter Tore vedr. saker nevnt 
i mail.

91/06  STYREMØTER VÅREN 
2007 M.V.
Vedtak: 17.-18.februar, 21.-22.4, 9.-
10.6.
Ivar gir Astrid Aarø Engen beskjed om 
at nåværende landsstyre satser på et sty-
remøte 24.-26.august som kan holdes i 
Ålesund. Det er bra å få med så mange 
fra  Møre og Romsdal fylkeslag som mu-
lig på lørdag. Astrid og Ivar får ansvaret 
for opplegg og gjennomføring på lørdag. 
Hotellalternativer for landsstyremøtene 
undersøkes.Ansvar: Ivar.
92/06 GRATIS SFO - VIDEREFØ-
RING AV SAKA

Magnus orienterte om arbeidet med saka. 
Han har sendt brev til ulike institusjoner, 
partier og personer. Spørsmålet om fri 
SFO over 4.klasse bør tas opp med aktu-
elle kommuner av fylkeslag og likemenn.
Vedtak: LUPE følger opp saken videre og 
den tas opp med FFO. Det vurderes også 
å ta opp saken med departementet,- ev. i 
samarbeid med FFO. Ansvar: Magnus.

93/06 ØKONOMIRAPPORT
Helga la fram økonomioversikt pr. 
19.10.06
Vedtak:
Magnus får dekket utgifter til skriver iflg. 
vedtak vi har. Ellers tatt til orientering

94/06 UNDER LUPEN  3/06 OG 4/06 
– STOFF MV
Det mangler stoff til bladets nr. 3. Videre 
må vi produsere stoff til nr. 4.
Landsstyret arbeidet med produksjon av 
stoff og utplukking av stoff fra andre kil-
der.
Vedtak: Fra ”Rapport” ønskes overført til 
red. artikkel om støttekontaktordningen. 
Ansvar: Turid. 
Fra FFOs ukesedler overføres artikkel om 
særfradag for SFO-utgifter og om posi-
tiv brukerdialog med Statsbygg. Ansvar: 
Magnus. Leder til nr. 3 lages av Thor , og 
til nr. 4 av Magnus.
Til nr. 4 satses på flg. tema: Referat fra 
høstfest i Telemark v/ Ivar, nnlegg om 
”Hvorfor Lupe?” v/ Ivar, ”kommunale råd 
for funksjonshemmede” v/ Ole, ”Gratis 
SFO” v/ Magnus, ”Høstfest i Hedmark” v/ 
Turid, ”Stars” v/ Ole, ”Forsterka skole” v/ 
Magnus, Erna vurderer innlegg om situa-
sjonen lokalt (for eksempel ”Slik er det i 
Misund kommune”)

 96/06 BRUKERMEDVIRKNING 
– STUDIETEMA
Turid orienterte.
Vedtak: Det brukes 2 timer hvert styre-
møte til studiearbeidet. Thor får tak i heftet 
”Brukermedvirkning i helsetjenesten” til 
neste møte. Til neste møte går styremed-
lemmene gjennom kapittel 7 og innlednin-
gen i boka.

97/06 KOMMUNALE RÅD FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE – OPPNEV-
NING, HVORDAN FÅ VÅRE TIL-
LITSVALGTE MED
Det ble nevnt bl.a. at råd for funksjons-
hemmede er et meget viktig råd å være 
med i. Der har en direkte innspillsmulig-
het overfor administrasjon og politiske 
organer i kommunene og kan ta opp alle 
saker som angår funksjonshemmede. Det 
er også viktig å kunne komme med i fyl-
kesrådene for funksjonshemmede. 
Vedtak: Ivar sender brev til fylkeslag og 
fylkeskontakter om saka, og Ole lager inn-
legg til UL nr. 3 i år og nr. 2  neste år.

98/06 REFERATER FRA KURS OG 
MØTER M.V.  SOM STYREMED-
LEMMENE HAR VÆRT MED PÅ
-Helga og Turid: SOR-konferanse om Syn-
dromer og arbeidsmiljø (syndromer og ad-
ferdsforståelse), utviklende arbeidsmiljø(å 
være hjelper, motivasjon-vår viktigste 
drivkraft)
-Møte i studieforbundet, brukerforum i 
Utdanningsdirektoratet, innslag i Hed-
mark-Oppland lokalradio vedr. flytting av 
utv.hemmede til sykehjem.
-Magnus: Møte om bygging av barnehage. 
Han er skremt over kompetansen i kom-
munene når et gjelder tilpasning til funk-
sjonshemmede.
-Thor: Møte i Oslo om individuell plan, 
møte i Helse Øst om individuell plan, om 
hjelpemiddel-sentralen i Oslo(skal etable-
re brukerråd), FFO- kurs om brukermed-
virkning
-Turid: FFO-kurs om brukermedvirkning

99/06 FFOS KONGRESS OG RE-
PRESENTANTSKAPSMØTE 25.-
26.11.07
Ole og Thor orienterte om programmet.
Vedtak: Thor og Ole representerer LUPE

100/06 SANSEHAGEN PÅ RAGNA 
RINGDAL
Thor orienterte.
Vedtak: Vi satser på et besøk med omvis-
ning i vårhalvåret.

Landsstyret

PROTOKOLL FRA  LANDSSTYREMØTET 21.-22.10.06
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101/06 AKTUELLE SAKER Å JOBBE 
MED FRAMOVER
Vedtak:

a) Likemannssamlinga 2007: Tema 3 
jobbes med på desembermøtet.
b) Øremerka midler 
c) Egenandeler
d) Betaling for bistand ved turer etc., 
turavtaler
e) Omsorgslønn
f) Hjelpestønad
g) Tvangsflytting (bl.a. til sykehjem)
h) Bistand ved utviklingshemmedes 
innleggelse på sykehus.
i) Brukermedvirkning sentralt, regio-
nalt og lokalt.
j) Forhold rundt omsorgslønn.

102/06 GURIS GAVE
Henvendelse om samarbeid om etablering 
og drift av et landsdekkende senter
Vedtak: Ivar kontakter Astrid vedrørende 
saken.

103/06 KURS- OG MØTEINVITASJO-
NER
SOR- konferansen ”Å se og bli sett”, 8-9. 
januar i Oslo. Vedtak: Turid deltar.
Bioteknologinemda, møte om eggdona-
sjon, 8.november i Oslo. Vedtak: Ingen 
deltakelse.
UAU- kurs om aldring hos utviklingshem-
mede, april 2007. Vedtak: Tas opp sei-
nere.

104/06 POST OG REFERATER UTEN-
OM SAK 98/06
Thor la fram innkommet post.
Vedtak: Tatt til orientering.

105/06 HJEMMESIDA
Det er behov for oppdatering av hjemme-
sida (opplysninger, medlemsbladet etc.)
Fra Kåre Kvalvåg vedr. ev. videreføring av 
avtale med Eniro. Eniro har kommet med 
flere alternativer.
Vedtak: Det tas kontakt med redaktøren 
for å sikre at medlemsbladene blir sendt 
Kåre elektronisk etter hvert som de fore-
ligger. Ansvar: Ole. 
Kåre bes sende søkeorda på mail til oss 
sammen med ev. forslag til nye ord,- slik 
at vi kan komme med innspill til ham på 
det. Vi benytter alternativ 3 fra Eniros for-
slag. Ansvar: Magnus.

106/06 LANDSMØTET – UNDER-

HOLDNING
Jfr. sak 59/06. Ole orienterte om forhold 
rundt gruppa ”Stars” underholdningsbi-
drag.
Vedtak: Ole jobber videre med saken 
overfor gruppa og foretar nødvendige un-
dersøkelser.
Vi må ha snarlig tilbakemelding pga av ev. 
booking av rom på Sanner. 31.10. må alle 
forhold være avklart.

107/06 RIKSFORBUNDET ”FUB”
Magnus orienterte om organisasjonen 
”Før Utvecklingsstørda Barn, Ungdomar 
och Vuxna” i Sverige.
Det kan muligens være aktuelt med former 
for samarbeid.

Vedtak:  Magnus tar kontakt med dem for 
å høre om de har en søsterorganisasjon/
samarbeidsorganisasjon i Norge. Saken 
tas opp igjen på neste landsstyremøte.

108/06 PROBLEMSTILLINGER 
RUNDT OMSORGSLØNN. 
Magnus orienterte. 
Vedtak: Vi må følge med bl.a. på hva som 
bl.a. skjer i forbindelse med framtidig pen-
sjonsordning. Saken følges opp i desem-
bermøtet. Magnus foretar en utredning vi 
kan jobbe videre med.

Oslo 22.10.06
Ivar Tolstad

sekretær

I år har laget vårt vært i virksomhet i 15 
år. Vi gratulerer med 15-årsjubileet og 
sender en stor takk til styret for sin omfat-
tende virksomhet i både i storm og stille 
gjennom alle disse årene.

Ole er leder og er den suverene møteleder 
og medlem av redaksjonskomiteen. Har 
vært med i styret fra 1991 til denne dag. 
Thor, nestleder, ble også innvalgt i styret 
i 1991. Etter en pause som styremedlem 
i noen år, kom han sterkt igjen fra 1997. 
Ivar står i en særstilling. Det var han som 
fikk i stand de innledende møtene i 1990 

Styret i 2006.  Fra venstre: Ole. Kr. Berntsen, Helga Jørgensen, Turid Jahren, Erna 
Drønnesund, Thor Henriksen og Ivar Tolstad.  Magnus Westberg var ikke til stede.

som skulle føre til stiftelsen av den nye 
organisasjonen våren 1991 i Oslo. Ivar 
var forbundets første leder. Fra 1995 har 
han vært vår dyktige sekretær.

Helga har vært med i styret siden 2001. 
Fra 2003 har hun vært en stø og pålitelig 
kasserer. Hun er også medlem av redak-
sjonskomiteen. Turid har vært styremed-
lem fra 2003 og er dessuten studieleder. 
Magnus er vararepresentant til styret. Det 
er også Erna. Begge ble innvalgt i 2005. 
Vararepresentantene blir innkalt til alle 
styremøter.

MANGE ÅRS SAMLET ERFARING
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Representerer du en fornyelse i styret, Erna?
Det tror jeg neppe. Da jeg kom til Oslo på det første møtet 
var jeg egentlig ikke så høy i hatten. Min innstilling var mer 
at jeg skulle gå inn i en opplæringsprosess og finne en plass 
nederst ved bordet.

Hvordan ble møtet med 
de andre styrerepresentantene i LUPE?
Veldig positivt. Jeg ble tatt vel imot på alle måter. Møtte Ole 
og Helga på Gardermoen og med et bilde av dem i hodet fant 
vi fram til hverandre. Så var det flytoget inn til Slottsparken 
og innsjekking på det digre KNA-hotellet. Det hele var gan-
ske uvant for ei bondekone fra Møre.

Du tilpasset deg fort til det nye miljøet?
Kanskje det, men hotellmaten er ganske slitsom. Følte meg 
helt stinn da jeg endelig var hjemme igjen.

Hvordan kom du med i 
arbeidet for utviklingshemmede?
I 1980 ble jeg hjelpeverge for ei flott jente fra Midsund som 
da bodde på Hellandheimen i Vestnes. Ble spurt om å ta på 
meg denne oppgaven av familien hennes. Vi har nå vært 
sammen i over 25 år. Det er her mye av min erfaring ligger.

Og så kom LUPE inn i bildet?
Ja, jeg opplevde så å si på kroppen den vanskelige situasjo-
nen mange mennesker med utviklingshemming  kom i når 
institusjonene skulle nedlegges og alle skulle få komme hjem 
i følge ansvarsreformen. Da LUPE ble opprettet i 1991 var 
jeg snar til å bli medlem. Forbundet har vært en god støtte i 
det videre arbeidet.

Hvordan gikk det så med 
din gode venn som du er hjelpeverge for?
Jo, hun fikk være på Hellandheimen ganske lenge. Hun var 
en av fire som sist flyttet ut fra institusjonen. De fikk sitt hjem 
på Furulia i Vestnes. Der har de hver sin leilighet, men be-
søker hverandre ganske ofte eller er sammen på et skjermet 
utområde. Om dagen har de tilbud på et aktivitetssenter.

Vi er kjent med at det ble  
ganske mye dramatikk rundt Furulia i 2004.
Ja, denne saken burde være kjent for bladets lesere. Vestnes 
kommune ville kaste ut de fire jentene våre, huset skulle dis-
poneres av andre. Jeg søkte kontakt med Astrid Aarø Engen 
og vi fikk stanset utflyttingsplanene i siste liten. Da var det 
bare rett og riktig at jeg sa ja når det ble spørsmål om å gå 
inne i styret i LUPE. Ville gjøre litt igjen for den organisasjo-
nen som hjalp oss når mest det gjaldt.

Er det spesielle saker i styret som du er opptatt av?
Ja, særlig likemannsarbeidet. Det er selve kjernen i alt vi gjør. 
En annen viktig sak er at det nå må utarbeides individuelle 
planer for alle brukere. Her har vi en viktig jobb å gjøre. Min 
egen kommune eksempelvis har ikke peiling.

Nye oppgaver?
Det vil det alltid være. Når du har tatt på deg ansvaret som 
hjelpeverge dukker stadig nye ting opp. Hjelpevergene skal 
også være vaktbikkjer. Hjelpevergefunksjonen bør vi arbeide 
mer med i LUPE. På hjemmefronten prøver jeg å følge opp 
eget barnebarn som har autisme. Meningsfylt liv skal ikke 
være en lek.

Møre og Romsdal 
har gjenerobret plass til landsstyret i LUPE

På det siste styremøte i Oslo før jul treffer vi 
Erna Drønnesund fra Midøya i Midsund kom-
mune. Hjemstedet hennes ligger på kysten 
mellom Ålesund og Molde. Hun ble innvalgt 
som 2. vararepresentant til styret på landsmø-
tet på Hadeland i 2005. Det er spennende 
med et nytt ansikt i et styre som representerer 
så mye kløkt og erfaring.

Tekst og foto: Tore Gulbraar
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For første gang på svært lenge kunne LUPE i høst invitere til et arran-
gement for utviklingshemmede med ledsagere og støttekontakter i 

Trøndelag.  Vi ble over 25 mennesker med smått og stort som fikk komme 
på setra og være med på alt som kan skje der.  Seterbesøket kom i stand tak-
ket være setertausa Grete Volland og kallen Lars Hatling.  Om disse to kan 
du lese i ”Under Lupen” nr. 3 – 2006.  Det økonomiske grunnlaget sørget 
LUPE for med sentrale midler til velferdstiltak.

Tekst og foto: Tore Gulbraar

En hyggelig dag

Bildene: Over: Selskapet hygger seg i finværet med bålkaffe og trekkspillmusikk. Under: Gjestene fikk oppleve kjøring 
med hest og kjerre; god, gammeldags separering, og de fikk prøve sine ferdigheter i hesteskokasting.
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Den 20. november d.å. var pårørende og hjelpeverge 
invitert av Vestnes kommune til å komme på et infor-
masjons- og samarbeidsmøte med rådmann, ordfører og 
driftsledere. Brukerorganisasjoner og fagorginasjoner 
var også invitert. Det var ikke noe “budsjett- eller ned-
skjæringsmøte”, ble det presisert.

Kommunen presenterte sine utfordringer og ansvar 
som vertskommune for utviklingshemma. Det rådma-
nnen, ordføreren og andre først sa, var at de hadde lært 
av “Furuli-saken”, og at slike ting ikke skulle skje flere 
ganger. Dette var veldig positivt å bli møtt med for oss 
som arbeidet hardt med saken i sin tid.

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

HF - Avd. for Voksenhabilitering
1474 NORDBYHAGEN

Tlf. 67 92 78 80 - Fax. 67 92 78 99

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

Haugerød &
Nilsen A/S

3701 SKIEN
Tlf. 35 52 55 40

Hasvik
kommune
Fjellv 6

9593 BREIVIKBOTN
Tlf. 78 45 27 00

Bykle
kommune

4754 BYKLE
Tlf. 37 93 85 00

ASVO Fusa AS
Eikelandsheiane

5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18

6901 FLORØ
Tlf. 57 74 93 65

Vesterv. 1 A/B
4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

Molde
kommune
Tiltak

Funksjonshemmede
6413 MOLDE

Tlf. 71 25 49 38

BL Shipping AS
Thor Dahls g 7 B

3201 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 33 90

5541 KOLNES
Tlf. 52 83 08 06

Måneglytt Håndverk
og Dagsenter
 4701 VENNESLA
Tlf. 38 13 72 00

Rygge
kommune

Larkollv. 9
1570 DILLING

Tlf. 69 26 43 00

Storg 51
2626 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 05 00

2688 LOM
Tlf. 61 21 73 00

Klæbu
kommune

Psykiatritjenesten
7540 KLÆBU

Tlf. 72 83 35 00

Marnardal
kommune

4534 MARNARDAL
Tlf. 38 28 90 00

Namdalseid
kommune

7750 NAMDALSEID
Tlf. 74 22 72 00

Norstone A/S
Prinsensv 8

4315 SANDNES
Tlf. 51 67 61 00

0107 OSLO
Tlf. 22 48 45 00
Fax. 22 48 46 03

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA
Tlf. 67 57 18 00

NTM
Trailer & Tipp AS

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

3140 BORGHEIM
Tlf. 33 40 20 00

5751 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Helse Levekår
og Tjenester

Foskningsv 1, 0314 OSLO
Tlf. 22 06 73 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
Fax. 71 24 59 95

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

Frogn
kommune

tjenesten for
habilitering

Rådhusv 6, 1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 60 00

Terje Hansen A/S
 2016 FROGNER
Tlf. 63 82 20 83
Fax. 63 82 20 70

Lind-Stoneship AS
Thorsøv 1

1634 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 33 90 00

Apoteket
Løven Hønefoss

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 50 60

Meldal
kommune

7336 MELDAL
Tlf. 72 49 51 00

Rælingen
kommune
avd for

funksjonshemmede
2008 FJERDINGBY

Tlf. 63 83 51 00

5201 OS
Tlf. 56 57 50 00

 Det viser at det nytter å gripe fatt i saker som kan se 
vanskelig ut, og at Lupe er god å ha som hjelp.
 Som regel blir jo slike løsninger tiet i hjel, men all 
ære til Vestnes-administrasjonen for deres innrømmelse 
i saken.

Kommunen ønsket nye slike samarbeidsmøter om ett år 
eller to.
 Dette som en avslutning på denne saken.

 Erna Drønnesund
Landsstyremedlem

Ang. Vestnes saken i nr. 1-06



Verv:   Navn:    Adresse    Telefon/mobil:   E-post:

Landsstyret:
Leder:   Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes   905 60 531   olkrbe@online.no
Nestleder:  Thor Henriksen, Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo  22 21 11 14/977 46 003  thorkhenriksen@hotmail.com
Sekretær:  Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden   35 02 03 84   ivtol@online.no
Kasserer:  Helga Jørgensen, 9302 Rossfjordstraumen   77 84 67 63/908 71 580
Styremedlem:  Turid Jahren, Hellevn. 13, 2319 Hamar   62 52 26 25/909 43 894  turina6@start.no
1. vararepr.:  Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand   77 84 44 52/928 17 866 magnusw@bluezone.no
2. vararepr.:  Erna Drønnesund, Midøy, 6475 Midsund  71 27 97 30/411 62 851  ernad@online.no 

Fylkesledere:
Oslo og Akershus: Eva Pavels Wilhelmsen, Finstadsvingen 26, 1400 Ski 64 87 39 69  evaew@online.no
Hedmark og
Oppland:  Reidun Gulbraar, Chr. Bruuns gt. 11, 2315 Hamar  62 52 47 47/913 38 469 
Telemark:  Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden  35 02 02 30
Rogaland:  Beathe Signy Hebnes, Kobbungsveien 18, 4085 Hundvåg 51 54 81 93
Hordaland:  Jostein Søreide, Saksarrinden 62, 5253 Sandsli  55 22 97 98/995 39 430 jossoer@frisurf.no
Sogn og
Fjordane:  Harald Hansen, Djupedalen, 6740 Selje   57 85 66 15/986 49 364  lupesogf@online.no
Møre og
Romsdal:  Astrid Aarø Engen, 6146 Åheim    70 02 40 24/975 74 971 a-aaro@c2i.net
Troms:   Ole Kr. Berntsen, Leiknes, 9300 Finnsnes   905 60 531   olkrbe@online.no
Midt-Troms:  Magnus Westberg, Hamran 4, 9303 Silsand   77 84 44 52/928 17 866 magnusw@bluezone.no

Fylkeskontakter:
Oslo og Akershus: Odd Myrland, Torvmyrveien 23, 1476 Rasta  67 90 41 99   odd.myrland@c2i.net
Vestfold:  Irene Hansen, N. Slottsgt. 5c, 3100 Tønsberg  33 31 46 63
N. Trøndelag  John Håve, Elveveien 14, 7520 Hegra   74 82 84 35
S. Trøndelag  Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim  73 80 91 93/934 68 291 gulbraa@online.no

ADRESSER OG TELEFONER

Rådet for
funksjonshemmede

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

1707 SARPSBORG
Tlf. 69 11 60 00

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

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF

Sykehusv. 38, 9019 TROMSØ
Tlf. 77 62 60 00 - Fax. 77 62 60 42

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 53 42 60 70

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 yrkesutøvere til miljøarbeid, habiliterings-
og rehabiliteringsarbeid med mennesker med ulike funksjonsvansker.

Ta kontakt med Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avdeling for helse-og sosialfag, Program for
vernepleierutdanning, for nærmere info,
Tlf: 73559401 eller se: www.hist.no

Hurdal
kommune

Pleie og Omsorg
2090 HURDAL

Tlf. 63 92 05 16

Det Nasjonale
Aldershjem for

Sjømenn
Storg 22, 3290 STAVERN

Tlf. 33 16 53 50

Svanedamsv 10
4664 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 11 30 00

Jernbanegata 15 AS
Nordskogv 10

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 88 27 50

Lindebergv. 3
2016 FROGNER
Tlf. 63 82 36 63

Arkitekt
Nils Friis

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 15 94
Fax. 32 74 15 01

Nedre Eiker
kommune

Rådhusg. 1
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 25 00 Solv. 117, 1170 OSLO
Tlf. 23 16 75 00

Forfatter
Kjersti Scheen

Lambertseterv. 4
1160 OSLO

Tlf. 22 28 91 05

Sykehuset
Østfold HF

 1603 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 86 00 00



BLAD

B
ISSN0805-2238

Retur:
LUPE
Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO

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 2007 kr 150,-

Jeg har vervet:

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Navn.............................................................................................................

Adresse..........................................................................................................

Postnr ...........................Poststed ..................................................................

Klipp ut, eller ta kopi av talongen og send den til:

Hans Nielsens Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

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

HF - Avd. for Voksenhabilitering
1474 NORDBYHAGEN

Tlf. 67 92 78 80 - Fax. 67 92 78 99

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

Haugerød &
Nilsen A/S

3701 SKIEN
Tlf. 35 52 55 40

Hasvik
kommune
Fjellv 6

9593 BREIVIKBOTN
Tlf. 78 45 27 00

Bykle
kommune

4754 BYKLE
Tlf. 37 93 85 00

ASVO Fusa AS
Eikelandsheiane

5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18

6901 FLORØ
Tlf. 57 74 93 65

Vesterv. 1 A/B
4809 ARENDAL
Tlf. 37 02 50 00

Molde
kommune
Tiltak

Funksjonshemmede
6413 MOLDE

Tlf. 71 25 49 38

BL Shipping AS
Thor Dahls g 7 B

3201 SANDEFJORD
Tlf. 33 42 33 90

5541 KOLNES
Tlf. 52 83 08 06

Måneglytt Håndverk
og Dagsenter
 4701 VENNESLA
Tlf. 38 13 72 00

Rygge
kommune

Larkollv. 9
1570 DILLING

Tlf. 69 26 43 00

Storg 51
2626 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 05 00

2688 LOM
Tlf. 61 21 73 00

Klæbu
kommune

Psykiatritjenesten
7540 KLÆBU

Tlf. 72 83 35 00

Marnardal
kommune

4534 MARNARDAL
Tlf. 38 28 90 00

Namdalseid
kommune

7750 NAMDALSEID
Tlf. 74 22 72 00

Norstone A/S
Prinsensv 8

4315 SANDNES
Tlf. 51 67 61 00

0107 OSLO
Tlf. 22 48 45 00
Fax. 22 48 46 03

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 SANDVIKA
Tlf. 67 57 18 00

NTM
Trailer & Tipp AS

Olav Ingstadsv 12
1351 RUD

Tlf. 67 17 19 30

3140 BORGHEIM
Tlf. 33 40 20 00

5751 ODDA
Tlf. 53 65 40 00

Helse Levekår
og Tjenester

Foskningsv 1, 0314 OSLO
Tlf. 22 06 73 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
Fax. 71 24 59 95

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

Frogn
kommune

tjenesten for
habilitering

Rådhusv 6, 1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 60 00

Terje Hansen A/S
 2016 FROGNER
Tlf. 63 82 20 83
Fax. 63 82 20 70

Lind-Stoneship AS
Thorsøv 1

1634 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 33 90 00

Apoteket
Løven Hønefoss

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 50 60

Meldal
kommune

7336 MELDAL
Tlf. 72 49 51 00

Rælingen
kommune
avd for

funksjonshemmede
2008 FJERDINGBY

Tlf. 63 83 51 00

5201 OS
Tlf. 56 57 50 00


