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Forsiden Tenk om jeg fikk være en løvetann
Som stod i en veikant
og at jeg hadde sprengt meg
opp gjennom grus og hard asfalt 

Tenk om jeg ble sett og beundret av alle
- som stanset
- som ikke dro forbi

Fordi jeg var en løvetann
- i en veikant....

Forsidefoto: 
Jann-Oskar Granheim
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Likemannskurs, tunge saker, 
kommunale råd, valg og nye koster

I mai holdt LUPE sitt Landsmøte. Starten skjedde på fredag, med like-
mannskurs som varte i to dager. Det ble tatt opp mange interessante 
emner som engasjerte medlemmene.

Styret har i løpet av den siste perioden behandlet mange og tunge 
saker som har tatt mye tid og stilt store krav til oss. Og det har til og 
med vært enkelte saker der vi har måttet benytte advokat. 

Noen av sakene har handlet om tvangsflytting av beboere som 
har bodd i kommunale leiligheter, og som kommunen ønsket å flytte 
på institusjon. Som vanlig har det fra kommunens side handlet om å 
spare penger.

Alle sakene har heldigvis endt godt, etter stor innsats fra involver-
tet medlemmer og styret. Det nytter å kjempe.

I år er det valgår. Vær derfor på banen og fortell politikerne hvordan 
vi vil at de utviklingshemmede skal ha det, og hvordan vi vil at de 
skal behandles. 

Fra dette året er det pålagt med kommunale råd for for funksjons-
hemmede. Jeg oppfordrer dere om å være aktive, og gjøre det dere  
kan for at LUPE skal få flest mulig av sine medlemmer i disse rådene.

Under valget på Landsmøtet ble hele styret gjevalgt. Det kjennes 
selvfølgelig godt å ha fått tillit enda en gang. Likevel oppfordrer jeg 
medlemmene til at de til neste Landsmøte finner kandidater til styret 
i egne fylkeslag. Sliter vi ut styremedlemmene før vi finner nye, kan 
kontrasten mellom de nye og gamle styrer for markert, og uttrykket 
om at nye koster feier best, kan bli bekreftet i større grad enn vi er 
tjent med.

Styret ønsker alle lesere av Under Lupen en riktig god sommer.

Ole Kr. Berntsen
leder

Bilder til Under Lupen

Vi vurderer å trykke hele bladet i farger. Vi oppfordrer derfor bidrag-
syterne om å levere oss mange bilder å velge mellom. 
Ta derfor med kameraet på alle tilstelninger. 
Likeledes ber vi om at de som benytter digitalkamera stiller inn kameraet 
på høyeste oppløsning. De er nødvendig for at vi skal få den kvaliteten på 
trykket som vi ønsker.
Lykke til!

Redaktøren
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Fra åpningen av barnas VIVIL-leker.

Over: Her  får utøverne demonstrere sine ferdig-
heter i presisjonskast.
Under: Og her svinger man seg til musikk av 
Stephen Ackles.

Over: BarneTV-vert og programleder for Liga i NRK, Erik Solbak-
ken, var en populær gjest og åpnet arrangementet. 
Under: Fra barnas innmarsj.
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Katrine Bjerke Mathisen

V I V I L - l e k e n e

VIVIL-Lekene er et tilbud for alle 
utviklingshemmede i Norge. - Her 
får mennesker som er annerledes på 
ulike måter drive idrett på sine pre-
misser, og alle er vinnere, sier Kjetil 
Bjerke Mathisen, leder for VIVIL IL 
og formann for VIVIL-Lekene. - I år 
inviterte vi også de aller yngste som 
fi kk sitt eget arrangement, forteller 
han.

Fredag var duket for svømming i 
Nadderudhallen, mens den offi sielle 
åpningen skjedde på Nadderud Sta-
dion lørdag morgen. Stephen Ackles 
varmet opp deltagere og publikum 
med rock og blues. 

BarneTV-vert åpnet Barnas VI-
VIL-Leker søndag   
Barnas VIVIL-Leker var nytt i år. 
På et avgrenset område på Nadderud 
og mellom 11.00 og 14.00 søndag, 
utøvet 27 barn løpe- , balanse- og 
kasteøvelser. BarneTV-vert og pro-

gramleder for Liga i NRK, Erik 
Solbakken, åpnet arrangementet. 
- Barnas VIVIL-leker ble en suk-
sess, sier Mathisen. – Vi har fått 
positive tilbakemeldinger fra for-
eldre og dette vil bli en fast post 
på VIVIL- Lekene i fremtiden. Vi 
ønsker enda fl ere barn velkommen 
til neste år!

Festligheter lørdag kveld
I tradisjonens tro blir det fest lørdag 
kveld. Rullestolgruppen Spinning 
Wheels opptrådte og dansebandet 
Jetz sto for danseglad musikk. 

Avslutningsseremonien ble toppet 
med opptreden fra Sirkus Piccoli 
og Smågardistene. Kåre Willoch, 
skuespiller Fridtjof Såheim (fra 
fi lmen ”Kunsten å tenke negativt” 
og TV-serien ”Jul i svingen”) og 
skuespiller Bernhard Arnø fra Hotel 
Cæsar delte ut medaljer og pokaler 
til deltagerne. 
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Fakta
VIVIL-lekene er en årlig sports-
begivenhet for utviklingshem-
mede der idrettsglede står i 
fokus

I år deltok 43 lag hvorav et 
fra Latvia og et fra Estland. Til 
sammen deltok 520 utøvere.

VIVIL Idrettslag tilbyr fot-
ball, håndball, rullestoldans, 
ski&friidrett, svømming, 
trim&boccia, turmarsj, samt 
egen gruppe for barn og ung-
dom. 

Idrettslaget for utviklingshem-
mede i Bærum ble stiftet 11. 
desember 1978, og har i dag 
ca 160 aktive medlemmer og 
ca 140 støttemedlemmer.

Årets tradisjonsrike sportsbegivenhet for utviklingshemmede

VIVIL-Lekene gikk av stabelen for 28. gang i år. På Nadderud Stadion i Bærum konkurrerte 
500 deltagere fra Norge, Estland og Latvia i svømming, fotball, håndball, boccia og friidrett. 

I tillegg kom 27 barn til Barnas VIVIL-Leker.
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Av Tore Gulbraar

Kontinuitet, kompetanse og interesse 
for barn med funksjonshemming

På landsmøte og likemannssamling på Hadeland i mai treffer vi Magnus Westberg, 1. varare-
presentant til landsstyret i LUPE. Skolen og funksjonshemmede barn står i fokus på denne sam-
linga, ikke minst takket være Magnus som selv har barn i skolen. Vi vil gjerne presentere ham 
for bladets lesere og ber om et intervju. Endelig på utfl ukten vi hadde over de fagre bygdene på 
HAdeland ble det anledning til en prat i bussen med denne sympatiske karen fra Troms.

På busstur med Magnus Westberg
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Si meg en gang, bryter du litt på 
svensk?
Ja, det stemmer. Jeg kom til Norge i 
1989 og har siden vært her.

Hva brakte deg til Norge?
Det var kjærligheten. Jeg traff Siv 
Hilde og da var det gjort. Vi valgte 
å bosette oss i Norge som da hadde 
de beste jobbmulighetene.
Hva slags arbeid slo dere inn på her 
i landet?
Vi er begge utdannede sykepleiere 
og prøvde oss på ulike arbeidsplas-
ser innenfor helsesktoren i forskjel-
lige deler av landet. Til slutt havnet 
vi i Lenvik i Midt-Troms som er Siv 
Hildes hjemkommune.

Du lot deg ikke stanse med det?
Nei, det meldte seg et sterkt ønske 
om å kunne jobbe i skolen. Fra 1999  
ble det mer utdanning som endte 
med norsk lærereksamen som jeg 
fullførte i 2003.

Ikke dårlig må jeg få si. Nå arbei-
der du altså som lærer?
Ja, jeg er i barneskolen og er kon-
taktlærer for en 6. klasse. Det blir 
travle, men morsomme arbeidsda-
ger.

Hva fikk deg til å gå inn i orga-
nisasjonsarbeidet for mennesker 
med funksjonshemming?
Vi har fire barn, nr. 3 er ei jente med 
sterkt multihandikap. Sammen med 
et annet  par tok vi initiativ til å eta-
blere ei foreldregruppe for å få tilret-
telagt et kommunalt avlastningstil-
bud på hjemstedet vårt. Etter hvert 
ble dette ei ganske stor gruppe av 
unge familier.

Hvordan kom 
så LUPE inn i 
bildet?
Vi følte vel et 
behov for å 
knytte oss til 
en organisa-
sjon som kun-
ne gi oss støtte 
og inspirasjon 
i det videre 
arbeidet. Både 

NFU og LUPE ble invitert til å komme 
til et møte med oss for å orientere 
om det organisasjonene sto for. LUPE 
har etter slik vi oppfattet det størst 
vidsyn og takhøyde. Høsten 2003 
meldte hele foreldregruppa seg inn 
i LUPE og vi dannet et eget lokallag 
for Midt-Troms.

Hvordan har arbeidet utviklet seg 
i lokallaget?
Laget som helhet har et høyt kom-
petansenivå. Vi tar på oss forskjellige 
likemannsoppgaver som vi prøver å 
løse etter beste skjønn. Det kommer 
inn en god del henvendelser både 
fra LUPE-medlemmer og andre hvor 
vi gir råd og assistanse.

Hva med samarbeidet med det 
kommunale apparatet?
Vi arbeider tett opp til det kommu-
nale rådet for funksjonshemmede 
og bruker det som en korrigerings-
instans. Politikerne og administrasjo-
nen vet hvem vi er, og er bevisst på 
vår eksistens.

Ei pressgruppe altså?
Jeg vil heller kalle oss ei ressursgrup-
pe som blir tatt på alvor. Vi har mer 
tro på samarbeid enn aggressivitet. 
Vi er heller ikke opptatt av å ta æren 
for det positive som skjer, det viktig-
ste er at noe skjer.

Det har også blitt et tillitsverv i 
LUPE sentralt?
Ja, jeg ble innvalgt som vararepre-
sentant til styret i 2005 og har møtt 
til de fleste av styremøtene. 

Hvilke oppgaver i landsstyret har 
du spesielt interessert deg for?
Det er viktig at LUPE profilerer seg 
mot yngre familier med barn og 
ungdom og saker som de er opptatt 
av.

Og det er?
Det gjelder organisering av skole-
tilbudet, vi må forlange særordnin-
ger for barna våre. Videre bør SFO 
(Skolefritidsordningen) fra 5.klasse 
være gratis som en særordning for 
våre barn. I tillegg bør SFO også gjel-
de ungdomstrinnet. Nå har vi kun 
rett til SFO til og med 7. klasse.

Ja, hvordan skal skolen organi-
seres?  
Jeg er opptatt av kvalitet i skolehver-
dagen. Med kvalitet mener jeg kon-
tinuitet, kompetanse og interesse for 
barn med funksjonshemming. Vi må 
ha forsterkede skoleenheter og til-
passede lokaler. Førskolelærere med 
spesialkompetanse er viktig, likele-
des må vernepleiere, musikkpeda-
goger, fysioterapeuter, logopeder og 
andre yrkesgrupper bli mer vanlige i 
skolen.

Snakker du om skolen i framtida?
Nei, det er nå det skal skje. 
Skoleassistentene er selve bærebjel-
ken i systemet. Personlig egnethet 
og genuin interesse for denne elev-
gruppa er svært viktig.

Nå har Magnus snakket seg varm. 
Blikket er fast og holdningen rank. 
Synd i grunnen at bussen kjører inn 
foran Sanner hotell. 
Men takk for turen!
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Trøndelag er reorganisert

Tore Gulbraar ønsket velkommen 
til møtet, spesielt til LUPEs leder 

Ole Kr. Berntsen som har satt mye inn 
på at aktiviteten i Trøndelag kan bli 
styrket.

I en presentasjonsrunde kom det fram 
at alle som har befatning med levevil-
kårene for mennesker med utviklings-
hemming i vår region mente at mye 
kan gjøres  for at folk kan få det bedre 
og at en organisasjon som LUPE har 
en jobb å gjøre også her. I en konkret 
konflikt som ble presentert fra Klæbu 
sa Tore Gulbraar at han ville sette seg 
inn i saken og prøve å finne løsninger 
sammen med de berørte partene.

Ole Kr. Berntsen holdt deretter et inn-
ledningsforedrag om ”individuell plan 
etter helselovgivningen og sosialtje-

nesteloven”. Alle som kommer inn 
under denne lovgivningen har rett til 
å få utarbeidet en slik plan av tjenes-
teyter med det koordinerende ansvar 
(særkontakt eller primærkontakt) i 
samarbeid med hjelpeverge/pårøren-
de. Planen skal være underskrevet av 
helse- og sosialsjef, soneleder eller an-
nen person som har det øverste ansva-
ret for mennesker med utviklingshem-
ming i kommunen.   

I følge bestemmelser av 1. januar 2005 
er individuell plan et juridisk doku-
ment som en kan gå videre med i alle 
klagesaker. Hvis en kommune ikke har 
sørget for at det er utarbeidet slike pla-
ner, kan det klages til Fylkesmannen. 
Planen er forpliktende, i siste instans 
kan en søke advokat hvis planen ikke 
blir fulgt.

Møtedeltagerne fikk så ordet og fortal-
te om sine erfaringer med individuell 
plan. I et par tilfelle hadde ikke kom-
munen utarbeidet en slik plan mens 
andre kunne fortelle at det forelå pla-
ner, men at i praksis var det mye som 
gikk galt. Det kom videre fram at det 
var stor gjennomtrekk av ansatte i tje-
nesten, mange deltidsansatte og stort 
sykefravær og at vikarordningen ikke 
fungerte tilfredsstillende.

Det ble fra foredragsholderens side 
understreket at individuell plan  skal 
innholde en vurdering av hele livslø-
pet og at planen skal ha med en passus 
om når den skal fornyes. For de som 
har barn i skolen er nærmeste kontakt-
ledd    PP-tjenesten og skolesjef. Også 
her er Fylkesmannen klageinstans.

Tidligere leder av Sør- og Nord-Trøn-
delag fylkeslag av LUPE, Gerd Ellinor 
Hestad, sa at laget ikke hadde fungerte 
i de senere årene og at en måtte få or-
ganisert et nytt fylkeslag. Det ble en-
stemmig besluttet der og da at vi stifter 
et nytt fylkeslag under navnet Trønde-
lag fylkeslag av LUPE og at midlene 
fra det forrige laget blir overført til det 
nye fylkeslaget. Denne beslutningen 
ble bekreftet av LUPEs leder Ole Kr. 
Berntsen.

Valg på nytt styre fikk følgende utfall:
 
Tore Gulbraar, Trondheim, leder
Ragnhild Olsen, Trondheim, nestleder
John Håve, Hegra
Grete Volan, Steinkjer
Jarle-Olav Østhus, Bjugn
Vararepresentanter:
Jenny Kiplesund, Klæbu
Leif Håheim, Trondheim

Revisor:
Helga Jørgensen, Rossfjordstaumen

Vararepresentantene blir innkalt til 
alle styremøter og har tale- og for-
slagsrett.

Landsstyret i LUPE med Ole Kr. Berntsen i spissen har satt mye 
inn på at arbeidet i Trøndelag skulle bli reorganisert. Dette ble en 
realitet den 21. mars i år. 

Vi bringer her Tore Gulbraars referat fra medlemsmøtet som også
ble et stiftelsesmøte for nytt fylkeslag for begge Trøndelagsfylkene:

Tre fornøyde deltakere fra møtet. Fra venstre: Ole Kristian Berntsen, leder 
i LUPE, sammen med nestleder i laget, Ragnhild Olsen, og leder Tore 
Gulbraar.
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Hovedtema 1
UTDANNINGSLØPET FRA 
FØRSKOLEALDER TIL 
VOKSENALDER

Utfordringer og oppgaver i likemanns-
arbeidet på området, aktuelle lover og 
regler, problem- og utfordringsom-
råder, hvordan hjelpe andre i arbei-
det med å få til et godt og tilrettelagt 
tilbud innenfor førskole, barneskole, 
ungdomsskole, videregående skole 
og voksenopplæring. Inkluderer del-
tema om forsterkede skoleenheter og 
likemanns-utfordringer og likemanns-
oppgaver i den sammenhengen nå og i 
framtida

Innledere: Rektor Gisle Johanssen, Søg-
ne og Magnus Westberg, landsstyret

Gisle Johanssen innledet. Han tok for seg 
organisering og opplegg ved den skolen 
han er rektor på. Skolen er en ressurs-
skole i Søgne kommune for barn med 
lærevansker (Forsterka skole). Denne ble 
poltisk vedtatt. Aldersfordeling: 0-16 år. 
Nygårdsgruppa (egen avdeling) har 9-11 
barn avhengig av totalt hjelpebehov og 
17 ansatte i hel- eller deltidsstillinger. I 
alt er det 350 elever. Han gikk så nær-
mere inn på selve Nygårdsgruppa. Noen 
av elevene har flerartede funksjonshem-
ninger. Alle elevene hører hjemme i en 
vanlig klasse,- der de deltar sammen med 
de andre.

Gisle Johanssen definnerte hva spesialpe-
dagogisk fagfelt er: Å bidra til et verdig 
liv for mennesker som faller utenfor nor-
malitetens nådeløse rammer. 
 Spesialpedagogikkens overordnede 
målsetting er rett og slett å bedre livskva-
liteten for de det gjelder.
Ansvaret for dette ligger hos fylkeskom-
munen, kommunen og staten (statlige 
landsdekkende tilbud). 
 Han tok for seg litt om ”Lov om sosiale 
tjenester”,- som slår fast at det funksjons-
hemmede barnet skal være en naturlig del 
av storsamfunnet og være i  mest mulig 
naturlig samhandling og samvær med an-
dre.
 Vår utfordring er å bidra til at dette 
oppfylles på best mulig måte.

Nygårdsgruppas utvikling og innhold 
Psykisk utviklingshemmede er integrert 
i den vanlige Nygård skole, men når 
spesielle behov og vansker oppstår/fin-
nes, kommer Nygårdsgruppa inn i bildet. 
Elevene får da et godt tilbud i gruppa og 
samtidig i vanlig klasse.
 Det er bevisst satset på at det skulle bli 
et godt tilbud til elevene i gruppa,- med 
god faglighet/ tverrfaglighet og kompe-
tanse på flere områder. Det er utstrakt 
samarbeid rundt den enkelte elev, som 
skal ha en opplevelse av fellesskap og av 
å bli tat tvare på. Det satses på at det skal 
være flere ansatte med spesialbakgrunn 
noe som gir bedre fagmiljø og kontinui-
tet i personalgruppa. Spesialpedagogene 
i barnehagen er tilknyttet Nygårdsgruppa 
mht ressurser, personalmessig og faglig. 
 Det er ulik grad av deltagelse i van-
lig klasse, og det er et bredt spekter av 
aktiviteter gjennom uka. God livskvalitet 
står sentralt i hele opplegget. Samarbeid 
med spesialgruppa ”Paviljongen” ved en 
videregående skole, er godt. 
 Slutning og til debatt: Er dette den 
eneste riktige måten å gjøre det på?

Likemann Magnus Westberg 
ga så en orientering om erfaringer fra 
egen datters skolegang og skolestruktu-
ren på hjemstedet. Datteren skal neste 
skoleår i 5. klasse, men foreldrene ønsker 
ikke at hun skal til 5-7-skolen. Der ville 

hun miste tilhørighet til den lille gruppa 
hun tilhører, og hun måtte bli kjørt til 
”gamleskolen” med SFO, gåtrening m.v. 
Det ble tegna et nytt bygg ved 5-7-skolen 
der datteren skulle gå, men tilbudet der 
blir mye dårligere med sviktende helhet, 
og hun mister assistenten sin. Foreldrene 
ser for seg at det nye tilbudet vil føre til 
dårligere fungering på flere områder og 
manglende kontinuitet. Nivåforskjellen i 
forhold til de andre elevene vil bli alt for 
stor. Alt dette medfører store utfordringer 
og problemer for foreldrene. 
 Magnus fortalet at i det svenske sko-
lesystemet er det fastsatt en lov om såkalt 
særskole som foreldrene kan søke sine 
barn til. Der er det meget godt samarbeid 
med vanlig skole.

Likemannsarbeid i slike sammenhenger:
Fra deltakerne ble understreket at i like-
mannsarbeid i slike sammenhenger, vil 
en oppleve store utfordringer. Det ligger 
store oppgaver i påvirking lokalt og mot 
sentralt politisk og departementalt hold. 
En særlov ville være bra. En deltaker 
nevnte PPT og Habiliseringsteamet som 
sentrale organer å bringe inn i saker og 
rådgi om i likemannsoppgaver. Det ble 
nevnt at sakkyndig vurdering skal foretas 
og kan kreves.

Magnus Westberg snakket deretter om for-
hold som gjelder hele utdanningsløpet fra 

SENTRAL LIKEMANNSSAMLING 2007
Redigert referat

Velfortjent pause i likemannskonferansen.  Deltakerne trekker ut i den vakre parken. 
Fra v. Ragnhild Olsen som er nestleder i trøndelag fylkeslag, rektor Gisle Johanssen 
fra Nygård skole i Søgne og landsstyremedlem Turid Jahren.
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barnehage til voksenalder. Han nevnte også 
ordningen med SFO(Skolefritidsordning) 
og LUPEs arbeid for å få gratis SFO for 
utviklingshemmede fra 5.-10.klasse. Vi 
har fått saken inn i stortingsmelding. Like-
mann Thor Henriksen nevnte at Oslo har 
gratis SFO for 5.-7.klasse.
 Saken om gratis SFO er via FFO brakt 
til sentral politisk behandling og til Stor-
tinget.

Punkter likemennene mener er viktig 
for en god skole:
1. Kvalifisert personale/godt fagmiljø, en 
ledelse som forstår, individuell behand-
ling, forutsigbarhet og godt tilrettelagt 
miljø.
2. God forberedelse, tverrfaglighet og 
samarbeid med forsatte fra starten, univer-
sell utforming, samarbeid/ansvarsgrupper, 
trygghet/sikkerhet, godt samarbeid hjem/
skole
3.Valgfrihet, Godt utdannet personale med 
interesse for gruppa, godt sosialt miljø og 
sosial tilrettelegging, stabilitet, god øko-
nomi, øremerkede midler.

Hovedtema 2
LIKEMANNSARBEID PÅ KULTUR-, 
FRITIDS-, AKTIVISERINGS- OG FE-
RIEOMRÅDET.
Kultur, fritid, aktivisering er viktige 
områder når det gjelder livskvalitet, ut-
vikling og engasjement. Utfordringene 
er store på dette området,- bl.a. grunnet 
kommune- og individøkonomi og man-
glende tilbud mange steder.
Astrid innledet med å snakke om bl.a. kul-
turfeltet. Hun tok for seg LUPEs regler for 
bruk av tiltaksmidler ved at midlene pri-
mært skal brukes til egne tiltak. De reglene 
passer veldig dårlig for mange som driver 
tiltaksarbeid gjennom samarbeid med an-
dre organer (for eksempel ”Monsiaden” 
og ”Merkesteinane”). Astrid mente disse 
midlene burde kunne brukes i samarbeids-
tiltak med andre organer/aktører innenfor 
bl.a. kultur og fritid.
 
Mange tiltak innenfor kultur og 
fritid/aktivisering medfører at 
bistandsyterne bruker store de-
ler av tida si til å drive tiltakene 
uten særlig betaling. Mye om-
sorg ligger i arbeidet, og de er 
samtidig likemenn i forhold til 
og sammen med deltakerne.

Hovedtema 3
LIKEMANNSARBEIDET I ORGANI-
SASJONEN NÅ OG FRAMOVER.
Erfaringsutveksling vedr. det lokale og 
sentrale arbeidet, organisering, tips og 
ideer, utfordringer og oppgaver fram-
over. Bl.a. oppdatering av likemennene 
sentralt og i fylkene på viktige lovend-
ringer m.v. (Brukermedvirkning, råd 
for funksjonshemmede). Innledninger 
ved medlemmer i sentralt likemannsut-
valg.

Arbeidsform: Innledniner, erfaringsut-
veksling og drøfting.
Temaansvarlige: Sentralt likemannsut-
valg.

1) RÅD FOR FUNKSJONSHEM-
MEDE- KONSEKVENSER I LIKE-
MANNSARBEIDET

Leder Ole Berntsen 
orienterte om at råd for funksjonshem-
mede nå er vedtatt ved lov og skal virke 
fra og med 2008. Det stiller krav til oss 
bl.a. i forbindelse med likemannsarbeid og 
å kunne bringe inn spørsmål i forbindelse 
med likemannssaker og problematikk som 
en har erfart i likemannsarbeidet overfor 
enkeltpersoner og grupper. Rådene skal ut-
nevnes etter kommunevalget høsten 2007.
 Det er viktig at brukerrepresentanter 
er klar over at de representerer alle utvi-
klingshemmede. Rådene kan ta opp alle 
saker som går på funksjonshemmedes 
livsvilkår totalt i kommunen. Derfor blir 
likemannserfaringer viktig å få fram.

2. BRUKERMEDVIRKNING 

Thor Henriksen og Turid Jahren 
tok for seg aspekter ved brukermedvirk-
ning,- hva det er,- generelt og på spesielle 
områder(bl.a. NAV) hvor vi kan være/skal 
være brukermedvirkere. 
 Erfaringer fra likemannsarbeidet  er 
nyttige innenfor NAV- brukermedvirknin-
gen og ellers. Både saks-behandlere og 

brukermedvirkere må ha opplæring. Vi bør 
ha brukerutvalg i NAV lokalt. Brukermed-
virkning i regionale, sentrale helseforetak 
og lokale enheter i brukerråd/brukerutvalg 
er rådgivende organer. Det er brukernes 
tarv som skal ivaretas. Det skal være god 
samhandling. Forrige og nåværende re-
gjering har satt brukeren i sentrum, og vi 
må passe på at dette blir realitet rundt om 
gjennom brukerrådene.

3. LIKEMANNSARBEIDET I ORGA-
NISASJONEN.

Innleder var Ivar Tolstad
Han mente bl.a. at vi nå har skolert like-
menn så godt at de fleste kan ta på seg 
oppgaver i forbindelse med lover og regler 
innenfor bl.a. sosiale tjenester, enkeltved-
tak, klage, tilbudskvalitet- og kvantitet, det 
å være en hjelper som likemann, forvalt-
ningslov og forvaltningsregler.

Flg. delemner ble tatt opp og drøftet/ut-
vekslet erfaringer fra erfaringer fra like-
mannsarbeidet sentralt hva likemannsar-
beid er- en presisering. Videre behovet for 
sentral likemannssamling og en oriente-
ring fra fylkeslaga om lokalt arbeid
 Deltakerne orientere om arbeidet lo-
kalt, problemområder, organisering, ak-
tuelle likemannssaker, og om et stort og 
viktig behov for likemann i møtet med det 
offentlige bl.a. med hensyn til løsninger. 
Det ble pekt på tryggheten ved å ha en 
likemann med seg som kan bistå og evt.
representere vedkommende. Det ble også 
pekt på at en har rett til skifte av saksbe-
handler i NAV.

Erfaringene viser at mange av fylkesla-
gene har et meget aktivt likemannsarbeid. 
Andre lag igjen kan trenge litt mer aktivi-
sering og inspirasjon på området.
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Det ble et udramatisk valg under årsmøtet på Sanner 
den 13. mai. Jostein Søreide la fram valgkomiteens 

innstilling og sa at komiteen hadde som målsetting å 
trekke fram yngre kandidater som kunne være aktuel-
le med tanke på å sikre en gradvis fornyelse av styret. 
Valgkomiteen hadde ikke lyktes med å få nye kandidater 
til å takke ja til et styreverv i LUPE og foreslo gjenvalg på 
det sittende styret.

Forslaget ble møtt med kraftig applaus og glade smil. Ole 
Kr. Berntsen sa i sin takketale at han valgte å tolke ap-
plausen slik at landsmøtet virkelig ønsket gjenvalg på det 
sittende styre. Utsagnet ble møtt av nye klappsalver.

Vi som var til stede under landsmøtet er overbevist om 
at LUPE- skuta er på stø kurs. Årsberetning og regnskap 
taler sitt tydelige språk. Med hensyn til fornyelse er hel-
ler ikke det noen heksekunst. Vi tror at det nye styret har 
evne til fornyelse både med hensyn til ideer, målsetting og 
arbeidsformer.
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KUNNSKAPSMANGEL 
OM PSYKISK 
UTVIKLINGSHEMMEDE

Landsmøtet i LUPE (Landsforbundet for  
Utviklings-hemmede og Pårørende) den 12. 
og 13. mai 2007 på Sanner Hotell, vedtok føl-
gende resolusjon:

Landsmøtet erfarer at det på mange fagfelt er 
mangelfull kunnskap om psykisk utviklings-
hemmede. Det gjelder yrker innen helse- og 
undervisningssektorene, arbeids-, kultur- og 
dagtilbud, også innen byråkrati og lovanven-
delser.

På Landsmøtet var det enighet om at levekå-
rene for, og kunnskapen om psykisk utviklings-
hemmede må styrkes betraktelig. Det gjelder 
både  grunnutdanning, videreutdanning  og 
spesialutdanning.

LUPE oppfatter det slik at det er manglende 
kunnskap og erfaring som gjør at psykisk ut-
viklingshemmede ikke får sine lovmessige ret-
tigheter oppfylt. Det må gis mulighet til å sikre 
deres daglige økonomiske levekår, samt ferie 
og fritid, uten å gjøre dem til sosialklienter. 
Dessverre ser vi at det er i retning av det siste 
man er på god vei i dag.

Ole Kr. Berntsen
Leder i LUPE

Hele landsstyret 
ble gjenvalgt

Det nye landsstyret 2007 – 2009 kommer på. Fra venstre: 
Kasserer Helga Jørgensen, vararepresentant Magnus 
Westberg, leder Ole Kr. Berntsen, studieleder Turid Jah-
ren, vararepresentant Erna Drønnesund, nestleder Thor 
Henriksen og sekretær Ivar Tolstad.

Resolusjon fra  
Landsmøtet i LUPE

Det ”gamle” landsstyret ”går av”.
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Lenvikgruppa STARS leverte en førsteklassens under-
holdning på Likemannssamlingen/Landsmøtet på 

Sanner hotell, helgen den 11. – 13. mai.
LUPE hadde vært så heldige å få gjengen til å komme 
hele veien ned til Gran for å underholde på lørdag-
skvelden. 

De 40 heldige delegatene fikk oppleve en time med 
god musikk og mange gode prestasjoner. Arild Bern-
tsen laget en god ramme rundt musikken med sitt gode 
trommespill. Sylvi Jensen og Kennet Myrvang sang med 
sine fine stemmer og Asbjørn Søvik briljerte på bass og 
var den som geleidet oss gjennom numrene med mor-
somme kom-
m e n t a r e r 
og gode in-
troduksjon-
er. I tillegg 
var gruppen 
for kvelden 
f o r s t e r k e t 
med Dag Helge Konradsen på gitar og Cato Simonsen 
på keyboard. 

I denne anledningen må man heller ikke glemme 
primus motor og lydmann Sigurd Mørkved som var der 
hele tiden i kulissene slik at vi fikk en god musikalsk op-
plevelse. 

Landsmøtet fikk oppleve alt fra country, norske og uten-
landske populærsanger til tyngre og mer rocket musikk. 
Det var til og med noen som turte seg opp på dansegul-
vet. Etter flere ekstranummer til et ekstatisk publikum, avs-
luttet gruppen med ”Vi er konger”. Ja, den kvelden var de 
sannelig konger. Takk for en fin opplevelse!

STARS  på Hadeland

VALG AV STYRE I 
NOTODDEN LOKALLAG 
FOR 2007

I forbindelse med årsmøtet for Telemark fylkeslag 
18.4.07 ble det avholdt valg på styre i Notodden lokallag 
av LUPE. Lagets utgifter dekkes gjennom tilskudd fra 
LUPE sentralt og tilskudd og/eller utgiftsdekning fra 
Telemark fylkeslag.
Det ble i 2006 tildelt tiltaksmidler fra LUPE sentralt.

Styret består etter valget av:

Leder Gudrun Bergsland
Nestleder Toralf Aanestad
Sekretær Ivar Tolstad
Kasserer Egil Bergsland
Styremedlemmer Anlaug Hagen
   Anne Helgesen
Varamedlemmer John Rådstoga
   Tor Gunnar Tørre

IT

ÅRSMØTE TELEMARK 
FYLKESLAG 2007

Telemark fylkeslag av LUPE hadde årsmøte på Bekkhus 
arbeidssenter onsdag 18.april med bra deltagelse og me-
get god servering.
Regnskap og årsmelding for 2006 samt budsjett for 2007 
ble enstemmig godkjent.

Det ble vedtatt å ikke dele ut midler til ferietiltak i 2007 
tross meget god økonomi, men slike utdelinger koster så 
mye at vi ikke kan gjøre det hvert år.
Høstfesten på Fossen prioriteres og skal som vanlig gå av 
stabelen i oktober/november. Det blir også arrangert før-
julsfest på Notodden.
Budsjettet for 2007 har inntekter på kr. 35400,- og utgif-
ter på kr. 48400,-. Beregna underskudd kr. 13000,- skal 
dekkes av kapitalkonto.

Etter valget består styret av:

Leder   Gudrun Bergsland
Nestleder  Toralf Aanestad
Sekretær   Ivar Tolstad
Kasserer  Elin Aaltvedt
Styremedlemmer Anlaug Hagen
   Anne Helgesen
Varamedlemmer Ågot Malmgren
   John Rådstoga
   Tor Gunnar Tørre

Artistene i STARS gir 
alt når Ivar og Astrd 
erobrer dansgulvet.
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I Bergen er det mange musikktilbud for utviklingsh-
emmede. En rekke orkestre, sanggrupper og kor øver 

gjennom hele året, iherdig og med stor innsats.
Flinke ledere bidrar til at mange utviklingshemmede 

får utfolde seg innen musikk og sang.

På tampen av årets øvingssesong stiller mange av 
dem opp på Torgalmenningen for å bidra til vårens 
gladeste musikkfest.

Midt i festspilltiden får vi være tilhørere til en fantas-
tisk spilleglede og en stor musikkinnsats.

Artisteri og utøverglede står ikke tilbake for mange 
av de andre som opptrer i Bergen under festspill, OiOi-
festival og nattjazz.

Årets konsert på Torgalmenningen hadde en rekke ak-
tører. Hør bare: Hot Shots, Amatørene,

Jubelgjengen, Sarabande, Proffene, Årstadkoret og 
Tveiterås Skolekorps.

Stars spilte opp til dans etter Landsmøtet. på bildet: Kennet Myrvang, Asbjørn Søvik, Cato Simonsen, Sylvi Jensen, 
Sigurd Mørkved, Arild Berntsen og Dag Helge Konradsen.

STARS  på Hadeland Te
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Vårens 
gladeste 
musikkfest

I år var solen også invitert og viste seg frem fra sin 
beste side.

På bildene ser vi et felles band av Amatørene og 
Jubelgjengen og Årstadkoret.
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Regjeringen øker statens tilskudd 
til ressurskrevende tjenestetilbud 
i Revidert nasjonalbudsjett, med 
425 millioner kroner. Økningen 
innebærer at staten øker sin andel 
av kostnadene over innslagspunk-
tet på 770.000, fra 70 prosent til 85 
prosent. 

- Svært gledelig, og innfrielse av et viktig FFO-krav, 
jubler FFOs assisterende generalsekretær Jarl Ove-
sen.

- Dette innebærer at kommunenes mulighet til å gi bruke-
re med behov for ressurskrevende tjenester et godt tilbud 
nå styrkes. Det vil medføre en bedre hverdag for mange 
funksjonshemmede og kronisk syke, opplyser Ovesen.

FFO mener i tillegg at innslagspunktet (der statens finan-
sieringsansvar slår inn) på 770.000 kroner i dag ligger alt 
for høyt. 

Dette høye nivået bidrar i praksis til et for dårlig tilbud til 
mange ressurskrevende brukere i en del kommuner. Vi 
frykter at dette er en medvirkende årsak til at så mange 
unge funksjonshemmede fortsatt bor på aldersinstitusjo-
ner. Vårt krav er derfor at Regjeringen nå reduserer dette 
innslagspunktet til 600.000 kroner, sier Ovesen.

Og vi i LUPE kan også juble! Ikke minst vi opplever daglig 
at det er manko på gode og tilstrekkelige tjenester til våre 
utviklingshemmede. 15 % større dekning vil bety ganske 
mye for mange kommuner og bør bidra til langt bedre 
tjenester. 
Nå venter vi bare på nedsettelse av innslagspunktet til kr. 
600000,- igjen.
Vi gratulerer FFO og LUPEfolk som arbeider aktivt innenfor 
FFO som tillitsvalgte! Godt jobba!

Ivar Tolstad 

RESSURSKREVENDE BRUKERE
 FFO jubler over imøtekommelse av viktig krav

Landsstyret

Landsstyret ber om at følgende blir gjort umiddelbart:

1. Fylkeslag og lokallag må sende melding om ev. ny 
kasserer og ny konto til vår kasserer Helga Jørgensen, 
9302 Rossfjordstraumen.
2. Fylkeslag og lokallag må sende melding om hvor-
dan styrene (alle styremedlemmene og vararepr.)  nå er 
etter årsmøtene i 2007 til ”Under Lupen” v/ Jann Os-
kar Granheim, Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes, hjem-
mesidene v/ Kåre Kvalvåg, Unnelandsvn.482, 5267 
Haukeland, samt til Ivar Tolstad og til kontoret.

VIKTIG MELDING FRA LANDSSTYRET 
TIL FYLKESLAG, LOKALLAG OG ALLE MEDLEMMER!

3. Referater fra årsmøtene sendes Jann Oskar Gran-
heim og Ivar Tolstad.
4. Lag og medlemmer bes melde adresseendring (ny 
og gammel adresse) og dødsfall de vet om blant med-
lemmene til kontoret.

Landsstyret vil benytte anlednin-
gen til å ønske dere alle en riktig 
god sommer og fornyede krefter 
til ny innsats til høsten!

Sekretæren



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   amaenge@online.no
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
Trøndelag:  Tore Gulbraar, Thaulowkaia 4, 7042 Trondheim  73 80 91 93/934 68 291  gulbraa@online.no

Fylkeskontakter:
Vestfold:  Ivar Tolstad, Larskåsvn. 36, 3676 Notodden   35 02 03 84   ivtol@online.no

ADRESSER OG TELEFONER

Frogn
kommune

tjenesten for
habilitering
1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 60 00

Det Nasjonale
Aldershjem for

Sjømenn
Storg 22, 3290 STAVERN

Tlf. 33 16 53 50

ASVO Fusa AS
Eikelandsheiane

5640 EIKELANDSOSEN
Tlf. 56 58 14 18

Benders Norge AS
Klinestadmoen 5

3233 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 41 50

Grimstad
kommune

4898 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 03 00

Røros
kommune

Tiltak for
utviklingshemmede

7374 RØROS
Tlf. 72 41 94 00

Motorførernes
Avholdsforbund

Strømsv. 223, 0668 OSLO
Tlf. 22 95 69 69

Sande
kommune

Prestegårdsalleen 35
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 33 78 70 00

Omsorg og
Rehabilitering

3833 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 05 90 00

Molde
kommune
Tiltak

Funksjonshemmede
6413 MOLDE

Tlf. 71 25 49 38

Marnardal
kommune

4534 MARNARDAL
Tlf. 38 28 90 00

Sør-Varanger
kommune

Tjenesten for
funksjonshemmede

9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 74 00

Omsorgstjenesten
Furuv 2, 4820 FROLAND

Tlf. 37 23 55 00

Hasvik
kommune
Fjellv 6

9593 BREIVIKBOTN
Tlf. 78 45 27 00

Gol
kommune

Gamlev 4, 3550 GOL
Tlf. 32 02 90 00

Fet
kommune

Rådhuset
1900 FETSUND
Tlf. 63 88 61 00

Apoteket
Løven Hønefoss

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 50 60

Giske
kommune

Rådhuset
6050 VALDERØY
Tlf. 70 18 80 00

Hvaler
kommune

Rådhuset
1680 SKJÆRHALLEN

Tlf. 69 37 50 00

Bærum
kommune

psykisk helsetjeneste
for barn og unge
 1304 SANDVIKA
Tlf. 67 50 69 50

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

7488 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 39 00

Hurdal
kommune

Pleie og Omsorg
Rådhuset, 2090 HURDAL

Tlf. 63 92 05 16

Modum
Regnskapskontor

Vikersundgata
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 80

ARENDAL

Namdalseid
kommune

Gløtv 2
7750 NAMDALSEID

Tlf. 74 22 72 00

Bjørns
Trevarefabrikk

Gjærdal 10, 3252 LARVIK
Tlf. 33 11 44 33

Saltdal
kommune

Pleie og Omsorg
Strandg 14-18
8250 ROGNAN
Tlf. 75 68 22 50

Bjørn Sollid A/S
Josefinesg 29
0351 OSLO

Tlf. 22 46 59 67

Rygge
kommune

Larkollv 9, 1570 DILLING
Tlf. 69 26 43 00

6917 BATALDEN
Tlf. 57 74 55 20

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 21 15 00

Balestrand
kommune

Rådhuset
6898 BALESTRAND

Tlf. 57 69 12 00

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

Naturterapeut
Ingunn Tømmervik

Landstads g 1
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 81 41 40

Buvik Trafikksenter
H. J. Dyndal A/S

7350 BUVIKA
Tlf. 72 86 52 34

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

Rådhuset
6501 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 57 40 00

Sentrum Bygg AS
Verkseier Furulundsv 9

0614 OSLO
Tlf. 23 17 74 00

Kyrre Grepps g 11
0481 OSLO

Tlf. 23 05 96 00

Malerfirma
Finn Kristiansen

Industriv
3301 HOKKSUND
Tlf. 32 70 07 77
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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 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


