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LANDSMØTEÅR 

LUPEs landsmøte går av stabelen på Olavsgaard hotell ved Lillestrøm lørdag 23. 
og søndag 24. mai. I forkant av landsmøtet, fredag 22. og lørdag 24. mai arrange-
res sentral likemannssamling,- eller kall det kompetanseheving og erfaringsut-
veksling.

Vi regner med at deltagelsen blir god,- slik at alle delegatplasser fylles opp.
Det er satt av en del ekstra plasser på likemannssamlinga i tillegg til delegat-
antallet, og vi regner med at det blir fulltegnet. Men: Vær rask likevel, for antallet 
deltagere har et maksimumsantall.

Likemannsskoleringa er viktig for å sette oss i stand til å hjelpe hverandre og 
skaffe oss kunnskaper som er nyttige. En likemann (fint ord?) er et medlem som 
kan gå inn og gi råd til andre, snakke sammen om saker og gi hjelp. Vi forutsetter 
faktisk at den som deltar og har deltatt på samlingene tidligere, kan være like-
mann og aktiv medspiller i fylkes- eller lokallag.  Meld deg til fylkelaget ditt hvis 
du ønsker å være med!

Skal vi i 2009 gjøre en innsats alle sammen for økt medlemstilgang? DU kjenner 
kanskje noen som kan være aktuelle å få med. Søsken av utviklingshemmede er 
det ønskelig at vi får med også. 
Skal landsstyret gjøre en bra jobb, er vi avhengig av at vi har mange og aktive 
medlemmer og medhjelpere.

Kanskje DU er villig til å gjøre en innsats lokalt eller sentralt? Ikke minst fylkes-
lagene trenger kandidater til styreverv m.v. og aktive likemenn (medhjelpere).

Vel møtt på Olavsgaard i mai!

Ivar Tolstad

Folk danser seg glade under Monsiaden til musikk fra Merkesteinane. 
Musikerne er fra venstre: Leder Øyvind Lied, Ole Jørgen Humberseth,  
Kjetil Flåskjer, Arild Halse, leder Jostein Bjørndal, Knut Sigve Sollid, 
Ragne Arnesen, Tor Heine Rosland og Arild Berg. Foto Vidar Parr.
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Av Ulrikke Berg

Vi møtte Oddny i ventehallen for henting av billetter 
og turinformasjon for turen. Det var tydeligvis 

mange andre som skulle på julebord med DFDS når man 
så køen til innsjekking… Om bord fant vi lugarene våre, 
og etter at vi hadde satt fra oss bagasjen var det godt 
å komme seg til øverste dekk for å puste inn litt frisk 
luft og se båten seile ut fra kaia i nydelig kveldssol.  Så 
var det å skifte til ”julebordsantrekk” og komme seg til 
dekk 8 til restaurant ”7 Seas” hvor et nydelig julebord-
bufeet var dekket for oss og bød på alle slags fristelser 
man kan tenke seg, fra skalldyr, røket laks, varm mat, 
oster og et stort utvalg av desserter. Til maten var det en 
fri drikke som hver enkelt kunne velge som man ville. 
Kaffen inntok vi på ”Columbus Night Club” på dekk 8 
hvor det var plasser reservert for oss. Etter å ha drukket 
kaffe avec ble det underholdning om bord av forskjellig 
slag, bl.a. var det arrangert veddeløpskonkurranse, 
etterfulgt av dans til fengende rytmer.  Det manglet ikke 
på danseglade julebordsgjester! 

Litt om været:
Værmeldingen hadde varslet om mye vind for helgen, og 
at vinden skulle øke fra lørdag kveld til sterk kuling fra 
vest.   Det kjente vi godt, spesielt lørdag natt ved totiden. 
Da kjente de fleste av oss den grove sjøen i Skagerak.

Lørdag morgen seilte vi inn til kaien i København etter 
å ha spist en god frokost om bord. Shuttelbussen fra kaia 
gikk med 10 min. mellomrom inn til Kongens Nytorg 
som de fleste av oss benyttet seg av. Oddny hadde sendt 
ut god informasjon om bussavganger til og fra sentrum 
slik at vi ikke mistet noe tid for byturen i København.  
Så var det å finne ut hva vi hadde lyst til å gjøre lørdag 
formiddag, og da fant vi ut at en kanaltur var ikke så 
dumt å få med seg.  Vi så det nye Operabygget og et 
nybygget teaterhus fra sjøsiden bl.a. Andre ville til 
julemarkedet i Tivoli eller benytte tiden til å shoppe. 

Etter hvert begynte det å regne litt og vi fant ut at det 
var godt å komme tilbake til båten igjen for å slappe av 
i lugaren før vi gjorde oss i stand til middagen som var 
kl. 17:45 i restaurant Blue Riband på dekk 8. Vi fikk 
servert en 3-retters middag med drikke til som vi kunne 
velge av vin eller alkoholfrit.  Middagen var nydelig, 
både for øye og for ganen, og servicepersonalet var 
meget imøtekommende og serviceminded!  Etter å ha 
fortært dette nydelige måltidet fant vi veien til Columbus 
Nightclub for å innta kaffe avec. 

På kvelden spilte dansebandet opp igjen til fengende 
rytmer, og igjen var det ingenting å si på deltagelsen på 
dansegulvet, selv nå med ennå mer sjøgang enn fredag 
natt, selv om vi merket det først senere på natten.  Noen 
holdt ut lengre enn andre, men jeg tror at de fleste av oss 
etter hvert var godt fornøyd når de kunne legge seg trygt 
og godt i køya si.

Søndag morgen var det igjen dekket til et nydelig 
frokostbuffet og vi kunne samtidig følge med 
innseilingen til Oslo i sol fra klar himmel.  Så var det å 
sjekke ut og trille bagasjen ut av båten, og vips… så var 
vi på norsk landjord igjen!

Vi takker Oddny for å ha arrangert nok en fantastisk tur 
for oss med DFDS.  Å få til et slikt tilbud med utvendig 
lugar, 2 middager og 2 frokoster, vin og drikke til + kaffe 
avec til begge middager har det ligget mye arbeid bak for 
å få til. Oddny har igjen stått på for LUPE’s medlemmer 
og deres pårørende for å få et slikt tilbud som krever mye 
planlegging.  

En stor takk for nok et godt arrangert førjulscruise til 
København med DFDS Crown of Scandinavia.

LUPE-tur med DFDS M.s. Crown of Scandinavia til København – 14. – 16. november 2008

København
Nok en gang fikk LUPE-medlemmer med ledsager oppleve en flott tur til København med DFDS ”Crown of 
Scandinavia”! Invitasjonen fikk medlemmene allerede tidlig på sommerhalvåret, slik at man hadde god tid 
til å planlegge turen, og gleden og forventningen er jo som alle vet stor hos våre brukere. 
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Hvis jeg skulle holdt en nyttårstale for folket ville 
jeg hyllet hverdagsheltene i landet vårt. Og det 

er mange av dem. Mennesker som uten å gjøre noe 
nummer av det, pleier sine aldrende foreldre, nekter å 
oppgi sitt narkotiserte barn, er lojal mot sin ektefelle 
med Alzheimer eller nekter å gi opp den medarbeideren 
som stadig er sykemeldt for sitt avhengighetsproblem. 
Jeg tenker særlig på tre familier mens jeg skriver denne 
artikkelen ved årsskiftet.

Han er en dyktig leder for en stor helseinstitusjon, 
som er kjent for sin rasjonalitet og effektivitet. Julaften 
morgen klokken 0500 kjører han fra Buskerud til 
Kristiansand for å hente sin godt voksne søster med 
Downs syndrom, og rekker tilbake til julegudstjenesten 
hvor han er leder i det lokale blandete koret. Og jeg 
tenker: Dette skulle flere visst om den mannen! En 
som utøver trofast omsorg i det stille. Og det er slett 
ikke uvanlig at det skjer. Snakk om med følelse og 
livskvalitet.

Det er et ektepar i slutten av sekstiårene med en godt 
voksen datter som er psykisk utviklingshemmet, og 
som sjelden faller til ro. Men på nytt og på nytt dekker 
de bord, lar henne være førsteperson, og faren kjører 
timevis rundt i bygda med henne, fordi han vet at det 
roer henne, ja, det er det kjæreste hun vet. Og jeg tenker: 
Dette skulle noen visst som kun ser for seg en effektiv 
forretningsmann med fremgang og besluttsomhet.

Den tredje familien er i femtiårene med en autistisk 
sønn som de har hatt hjemme hos seg så mye de bare har 
kunnet. Og sjelden eller aldri har han falt til ro bortsett 
fra når Sissel Kyrkjebø har sunget Pie Jesu eller når han 
har hatt ubegrenset mengde med Cola. Og de har nektet å 
gi opp selv om deres kjære voksne gutt nå er 100 prosent 
avhengig av å være i institusjon. Julaften dekket de bord 
på nytt sammen med sine to friske barn, hvor han på nytt 

får være hedersgjesten. De satset alt, men måtte melde 
pass etter kort tid fordi deres kjære gutt ble så urolig at 
han simpelthen ikke kunne være annet sted enn på sin 
institusjon. Og jeg tenker: For en sorg, for en tapper 
innsats, for en fornuftig resignasjon – tross alt.

Nyttårstalen ville jeg holdt til hverdagsheltene som har 
mistet mye i livet, men ikke mistet medfølelsens gave 
og oppgave. Jeg tenker på den medfølelsen som er uten 
snev av føleri og jåleri, og som ikke går ut på dato. 
Det er antakelig derfor jeg ved dette årsskifte har vært 
opptatt av Dostojevskijs roman Idioten. Han lar Fanden 
si til Ivan: ”Det går godt på jorden; mennesker blir mer 
og mer djevelske overfor hverandre. Jeg mangler kun 
å avskaffe medfølelsen. Når den er avskaffet, har jeg 
seiret.” Og Dostojevskij føyer i en annen sammenheng 
til: ”Det finnes i denne verden kun en eneste en som er 
levende, det er medfølelsen. Det er medfølelsen som 
gjør tilværelsen nærgående og levende.” Og den vise 
russiske forfatter avslutter med å utfordre oss alle ved 
dette årsskiftet: ”Overalt kommer livet oss i møte. Frykt 
ikke disse utfordringer. Du avskjærer deg fra å leve hvis 
du avviser det rop som kaller på deg. Ropet fra den glade 
som vil dele sin glede med deg, ropet fra den fortvilede 
som hungrer etter medfølelse, kjærlighet og forståelse.”

Vi trenger ikke nyttårsforsetter som dreier seg om 
føleri og jåleri, men utfordringer til medfølelse!

Medfølelse 
uten jåleri
Sentrumsprest i Trefoldighetskirken, Per Dahl, 
hadde denne kronikken i Aftenposten 4. januar i 
år,med illustrasjon av Ulf Aas. Både forfatteren og 
illustratøren har gitt LUPE anledning til å benytte 
stoffet i Under Lupen.
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Kompetansemiljøet har nå vært i arbeid fra 2006 
og har styrket sin kompetanse vesentlig i de årene 

det har vært i virksomhet. Her arbeider det dyktige 
fagfolk under ledelse av Karl Elling Ellingsen. Med 
seg i teamet har han fem rådgivere foruten nødvendig 
kontorpersonell. NAKU er opprettet som en selvstendig 
enhet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). 
Seniorrådgiver er Aud Selboe som i likhet med Karl 
Elling Ellingsen har deltatt som foredragsholderer på 
LUPE sine samlinger på Sanner hotell på Hadeland.

Tverrfaglig faggruppe
En viktig del av NAKUs profilering er den tverrfaglige 
rådgivende faggruppen som er oppnevnt av 
Helsedirektoratet. Faggruppen består av 10 medlemmer 
med personlige varamedlemmer. Faggruppen skal gi 
faglige råd. De faglige drøftingene og anbefalingene fra 
faggruppen skal være med å legge viktige premisser for 
virksomheten.

Faggruppen er rekruttert fra brukerorganisasjoner, 
universiteter og høgskoler, ulike helseforetak, 
Kommunenes sentralforbund og Helsedirektoratet. Det 
er verdt å merke seg at avdelingsoverlege Geirmund 
Skeie fra Habiliteringstjenesten i Hedmark er medlem av 
faggruppen. Som mange vil huske har vi også hatt han 
som foredragsholder på Sanner hotell. (Se bilde)

Handlingsplanen 2009
Handlingsplanen for 2009 er nå ute til høring. Her har 
LUPEs representanter gitt sitt besyv med og kommet 
med flere kritiske merknader. Høringsfristen var 22. 
desember 2008.

En nyvinning for den oppdaterte handlingsplanen et 
at det nå legges opp til et tettere samarbeid mellom 
Barne- og likestillingsdepartementet, Helse og 
omsorgdepartementet og Helsedirektoratet. For 
vår del kunne vi like gjerne ønsket å ha med også 
arbeid og kultur. Omsorg og støtte til personer med 
utviklingshemning gjelder hele mennesket og har 
etter vår mening tradisjonelt vært for sterkt knyttet til 
helsevesenet både i kommune, fylke og stat.

NAKU skal i følge handlingsplanen arbeide for å 
formidle kunnskap til og fra kommunene. En vil 
se nærmere på kommunal praksis når det gjelder 
igangsetting av nye forsøk og prosjekter. Særlig vil en gå 
inn for å se på ulike tjenestemodeller og utformingen av 
tjenestetilbudet til personer med utviklingshemning. Her 
er behovet særlig stort. Vi har mange små kommuner i 
Norge. Etter vår mening arbeider omsorgspersonalet ofte 
isolert uten nødvendig faglig påfyll og veiledning.

NAKU vil også se nærmere på arbeidsmarkedet for 
personer med utviklingshemning. Seniorrådgiver Anna 
Kittelsaa i miljøet har allerede fremskaffet verdifullt 
grunnlagsmateriale om arbeid og daglig virksomhet.
Bare et fåtall personer med utviklingshemning er i dag 
sysselsatt innenfor det en kan kalle vanlig arbeid, og de 
færreste av disse mottar vanlig lønn. Langt de fleste som 
er i noen form for sysselsetting eller daglig aktivitet, 
befinner seg enten i ulike former for vernet arbeid eller 
kommunale dagsentra. Dette vet vi foreldre, men det er 
fint å få det bekreftet av forskere.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

Tom Mailund sammen med gode venner som alle har 
vært foredragsholdere på LUPEs samlinger.
Fra vestre: Geirmund Skeie, Karl Elling Ellingsen, Tom 
Mailund og Aud Selboe.

Tekst og foto: Tore Gulbraar

NAKU
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 Organisasjonssaker

LIKEMANNSSAMLING 2009 - LANDSMØTET 2009

LUPEs sentrale likemannssamling og landsmøte 
arrangeres på Olavsgaard hotell ved Lillestrøm 
22.-24. mai. Likemannssamlinga starter fredag kl. 
12.30 og avsluttes lørdag kl. 17.00. Landsmøtet 
starter lørdag kl. 18.00 og avsluttes søndag kl. 
15.00.

Antall deltakere på likemannssamlinga er satt 
til 38, og fylkene prioriterer hvis flere påmeldte 
enn kvoten. Hvis et fylkeslag ønsker at flere skal 
bli med på likemannssamlinga enn kvoten de 
har fått, må fylkeslaget eller den enkelte dekke 

reise- og oppholdsutgifter. Antall delegater 
på landsmøtet iflg. vedtektene våre er 29 inkl. 
landsstyret. Fylkeslagene melder på delegatene.

Hvis du ønsker å være med på landsmøtet og/
eller likemannssamlinga må du melde deg til 
ditt fylkeslag snarest, for innen 4.april må 
undertegnede ha påmeldingene i hende fra 
fylkeslagene.

Ivar Tolstad
Sekretær

Til stede: Ole Kr. Berntsen, Thor Henriksen, Helga Jørgensen, 
Erna Drønnesund, Ivar Tolstad.
Forfall: Magnus Westberg, Turid Jahren.

7/09 
SITUASJONEN I SOGN OG FJORDANE
Viser til mail fra Astrid Aarø Engen om situasjonen og brev fra 
Anne Helene Eide om et lag i Jølster.
Vedtak:
a) Vi ser det som positivt å kunne få i gang ei gruppe i form av 
lokallag i Jølster (”Jølstragruppa”).
Det må da etableres et lokallag med et styre på min. 3 
medlemmer (for eksempel leder, kasserer, sekretær). Alle 
medlemmene må være medlemmer av LUPE. Hvis et lokallag 
blir dannet, gis det et starttilskudd på kr. 5000,-. Deretter 
kommer laget inn under de vanlige tildelingene fra LUPE. Det 
må opprettes egen bankkonto for laget. Vedtektene for LUPE 
sentralt vedlegges svarbrevet.
b) Situasjonen for fylkeslaget i Sogn og Fjordane må avklares 
nærmere med tanke på videre drift eller ev. sammenslåing med 
Møre og Romsdal fylkeslag. Styret vil prøve å få til et møte 
med Astrid, Harald og Anne Helene for å drøfte saken når vi 
har likemannssamling på Olavsgaard i mai.
Ivar utformer svarbrev.
8/09 
SØKNADER OM EKSTRAMIDLER
Det foreligger søknader fra Oslo og Akershus, Trøndelag, 
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ekstramidlene skal gå til lag med svært dårlig økonomi. Se 
også punkt b) under sak 8.
Vedtak:
Ut fra en totalvurdering i forhold til bl.a.innestående midler og 
andre forhold bevilges følgende: 
Oslo og Akershus fylkeslag kr 30 000,-
Trøndelag fylkeslag  kr 10 000,-
Sogn og Fjordane fylkeslag kr 15 000,-
Møre og Romsdal fylkeslag kr 10 000,-

9/09 
SØKNAD OM STØTTE TIL DISSIMILISPROGRAM
Vedtak:
Vi finner ikke å kunne støtte søknaden fra Dissimilis

10/09 
MARIHØNEPROSJEKTET. 
Vedtak:
Vedtaket i sak 89/08 opprettholdes. 

11/09 
A) INNKALLING, DELTAKELSE, PROGRAM M.V. 
LANDSMØTET 2009
B) INNKALLING, DELTAKELSE, PROGRAM M.V. 
SENTRAL LIKEMANNSSAMLING 
Vedtak:
GENERELT: Vi finner at det er økonomisk rom for at 
deltakerantallet på likemannssamliga settes til 38. Vi ønsker 
at de påmeldte er til stede på hotellet hele tida. Ut over de 38 

LANDSSTYREMØTET 21. -22. FEBRUAR 2009 
UTDRAG FRA LANDSSTYRETS PROTOKOLL  



8

 Organisasjonssaker

må fylkeslagene selv bekoste reise og opphold hvis hotellet 
har kapasitet til det. Ivar sjekker da med hotellet vedrørende 
kapasitet. For fylkelag med deltakere som melder avbud for 
seint eller ikke møter fram, må fylkeslaget dekke kostnadene. 
De likemannsdeltakerne som ikke kan komme seg hjem på 
rimelig måte på lørdag kveld, får bli på hotellet til søndag og 
kan være med på landsmøtet. Påmeldingsfrist landsmøtet og 
likemannssamlinga: Ivar i hende innen 4.april. Dette på grunn 
av avtalen med hotellet. Vi har ikke anledning til å avbestille 
rom i det hele tatt nærmere arrangementsstart enn 2 ½ uke, og 
da bare med et mindre antall rom.
A) Påmeldingsfrist landsmøtet og likemannssamlinga: Ivar i 
hende innen 4. april. Antall delegater iflg. vedtektene er 29. 
Delegatfordeling: Se vedlegg. Vi regner med at delegatene 
også er med på likemannssamlinga. Valgkomiteen settes nå i 
virksomhet
B) I tillegg til delegatantallet på 29, er det rom for 9 deltakere 
ekstra. Landsstyret har fordelt dette slik: Tr.lag 1, Møre og 
Romsdal 2, Oslo 3.

12/09 
LUPES VEDTEKTER. VEDTEKTSENDRINGER.  .
Ivar la fram to alternativer til vedtektsendring vedr. nedlegging 
av lag.
Vedtak:
§ 11–ØKONOMI :
Styret foreslår for landsmøtet 2009 at ordlyden ”Hvis et 
fylkeslag nedlegges, skal midlene overføres til LUPE sentralt 
dersom fylkeslaget ikke har vedtektsfestet hvordan midlene 
skal disponeres”
byttes ut med: ”Hvis et fylkeslag eller lokallag nedlegges, skal 
alle midlene overføres til LUPE sentralt. Eventuelle ubrukte 
likemannsmidler disponeres av landsstyret i samråd med 
Fordelingsnemnda.”
§ 8-1 - STYRE:
Nåværende ordlyd: 
”Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekretær, 
kasserer, ett styremedlem og 2 vararepresentanter”. 
Landsstyrets forslag til ny ordlyd:
 ”Organisasjonens styre består av leder, nestleder, sekretær, 
kasserer og 3 vararepresentanter”. 
Årsaken er at landsstyret har behov for en styrking av styret 
for å få flere som bl.a. kan representere oss i møter og kurs 
med departementer, direktorater og andre sentrale organer, ved 
kurs og møter i regi av bl.a. FFO, SOR, møter med politikere 
osv. Landsstyret ser det som ønskelig at ekstra vararepr. da 
kommer fra det sentrale Østlandsområdet (for eksempel Oslo/
Akershus).

14/09 
MIDLER FRA FS (FUNKSJONSHEMMEDES 
STUDIEFORBUND) 
Ivar orienterte om at Turid hadde fått beskjed fra FS at vi har 
fått innvilget tilskudd på kr 50 000,-.
Vedtak: 
Bruk av midlene drøftes på neste styremøte. For øvrig tatt til 
orientering.

15/09 
GRASROTANDELEN – FRIVILLIGHETSREGISTERET
Det kreves en del arbeid for å få oss og lokale ledd registrert. 
Styrets kapasitet til ev. å få dette ordnet er ikke god nok. 
Midlene skal gå til lokale ledd. LUPE sentralt har ikke 
anledning til å få tildelt midler.

Vedtak:
Landsstyret ber Petter Tomren om å ta seg av saken. Saken tas 
så ev. opp igjen på neste styremøte.

16/09 
HØGSKOLEN I OSLO: PROSJEKT OM 
LIKEMANNSARBEID I FUNKSJONS-HEMMEDES 
ORGANISASJONER
Thor orienterte om saken. 
Vedtak:
Landsstyret ber Frøydis Lange fra Oslo og Akershus fylkeslag 
om å gå inn i dette prosjektet som LUPEs representant.

17/09 
NAKU: RAPPORT - HELSEOPPFØLGING AV 
PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING.
Thor la fram deler av rapporten.
Vedtak:
Tore Gulbraar bes om å skrive i Under Lupen om NAKU, det de 
jobber med og resultater (bl.a. anbefalinger).

18/09 
FFO: kurs og konferanser 2009
Thor la fram invitasjon til kurs og konferanser fra FFO.
Vedtak:
Likemannskonferanse 17.-19. april.
Landsstyret forsøker å finne deltaker til kurset. 
Thor er LUPEs representant på smågruppeforum og 
representantskapsmøte 27.-29. mars.
21/09 
UNDER LUPEN
Det er bra med stoff til bladet.
Vedtak:
Ledere til 2009-utgavene:
1/09 Ivar 
2/09 Thor
3/09 Erna
4/09 Ole

22/09 
VALG FFO
Thor orienterte om saken.
Vedtak:
Vi sender ikke inn forslag på kandidater fra LUPE.

23/09 
DELTAGELSE OG TILHØRIGHET – HØRING FRA 
BORG BISPEDØMMERÅD
Vedtak:
Styremedlemmene går gjennom høringsdokumentet. Saken tas 
opp til realitetsbehandling på neste landsstyremøte.

24/09 
BUDSJETT FOR  2010 OG 2011
Landsstyret satte opp budsjettforslag. Saken skal behandles på 
landsmøtet.
Vedtak:
Budsjettforslaget bifalt.

Olavsgaard 22.2.09
Ivar Tolstad

Sekretær
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Null verdi av fradrag for sykdomsutgifter og ferie?

Skatten blir akkurat den samme om man i tillegg 
får fratrekk for dokumenterte sykdomsutgifter 

og  ekstrautgifter for ferie:

Vår sønn hadde for året 2007 en uføretrygd kr. 
162.784,-.
På skatteoppgjøret fikk han automatisk fratrekk – 
skattebegrensning – ”nedsettelse av skatt – liten 
skatteevne” med kr. 7.476,-.

Vi sendte inn dokumenterte utgifter for bistand 
til ferie samt div. utgifter i forbindelse med hans 
sykdom på tilsammen kr. 16.897,-. Dette ble 
godkjent, og lagt til på særfradraget, og ga en 
skattelette på kr. 4.731,- (28%)

På ny avregning fra Skatteetaten ble ”Nedsettelse av 
skatt – liten skatteevne” redusert med 
kr. 4.731,- (7.476,- - 4.731,- = 2.745,-).  Altså – total 
skatt å betale ble akkurat den samme.

Konklusjon: 
Skatten til stat og kommune er redusert med kr. 

4.731,-
Nedsettelse av skatten etter spesialreglene er 

redusert med nøyaktig det samme.
Resultat: Null endring i skatten.
Er det da noen vits i å spare på kvitteringer for 

å få fradrag på dette? I så fall må man opp i høyere 
beløp enn det ovennevnte.

Hvis fradraget skal få uttelling må utgiftene være 
så store at 28% blir mer enn skattebegrensningen 
–”det automatiske fratrekket”. Hvor store utgiftene 
må være for at man skal få en faktisk skattelette vil 
trolig variere med inntekten/pensjonen, men som det 

fremgår av eksempelet må man høyere enn det vår 
sønn hadde på den oppgitte pensjon.
Ekstraordinære utgifter som f.eks bistand til ferie 
– går i samme fradragspost som sykdomsutgifter, 
og blir av Finansdepartementet beskrevet som 
sykdomsutgifter.

Jeg refererer til artikkel fra Aftenpostens 
økonomisider 17. november 2008.

Finansdepartementet bekrefter effekten, og sier:
Minstepensjonistene betaler ikke skatt, og har ingen 
glede av fradrag for sykdomsutgifter.

Derfor vil Finansdepartementet heller ikke gi 
fordeler til dem med middels pensjoner.

Uføretrygdede og pensjonister betaler lavere 
skatt enn lønnstagere med samme inntekt.

”Skattebegrensningsregelen” er spesialregelen 
som forsterker denne effekten for uføretrygdede med 
lave og middels pensjoner.

Fradraget for store sykdomsutgifter vil normalt 
ikke påvirke skatten for dem som omfattes av lave og 
middels pensjoner. Dette betyr at alderspensjonister 
og uføretrygdede med pensjoner opp til 235.000,- 
for enslige, har null glede av fradraget for store 
sykdomsutgifter. Det er ingen vits i å legge arbeid i 
å dokumentere slike utgifter.

Har den uføretrygdede middels eller liten pensjon 
som gjør at de havner under spesialreglene, vil de 
godkjente utgifter være uten verdi.

Fradraget skal vurderes av en gruppe med 
medlemmer fra flere departementer. I statsbudsjettet 
for 2009 skriver Finansdepartementet at kriteriene 
for særfradraget er ”vage og skjønnsmessige”.

Av Reidun Langset, Oslo

Ill
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Likestillings- og 
diskrimineringsombud
Fra 1. januar i år har den nye diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven trått i kraft. Nå er det forbudt 
å diskriminere personer på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne på alle samfunnsområder. I den forbin-
delse vil ombudet ha en viktig funksjon. Kontoret 
ledes av Beate Gangås som har ansvar for å over-
våke diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisk 
opprinnelse, alder, seksualitet, religion og nedsatt 
funksjonsevne.

En kan ta kontakt med likestillings- og diskrimine-
ringsombudet på flere måter.
Den som føler seg diskriminert kan ringe til ombu-
det for å få råd. Det er også fullt mulig å møte opp 
på kontoret til ombudet. Hvis en ønsker hjelp i en 
klagesak, vil ombudet kunne hjelpe til å utforme 
klagen skriftlig. Alle klagesaker vil bli undersøkt 
grundig for å se om det dreier seg om lovbrudd.

Telefon: 24 05 59 50. Grønt nummer: 800 41 556
E-post: post@Ldo.no
Besøksadresse: Grensen 5, 2. et., i Oslo
Postadresse: Grensen 5-7, Postboks 8048 dep, 
0031Oslo 
Flere opplysninger på www.ldo.no

Er du dum, eller?
Kai Lennert Johansen forteller noen gode histo-
rier i bladet ”Utvikling” som gis ut av NAKU i 
Trondheim. Vi tar med en av dem her: Det var ei 
jente fra Hemnesberget som var med på overhø-
ring i forbindelse med sin forestående konfirma-
sjon. Presten snakket om Jesus fødsel og lurte 
på om hun visste hvor Maria og Josef tok inn for 
natten. Var det på hotell, eller? Nei, svarte jenta 
med stor overbevisning. ”De tok inn i en stall”, 
og fortsatte i bibelske vendinger: ”Thi der var 
ikke plass for dem i Hemnesberget”.

Tom Mailund 
gjenoppnevnt i NAKU
I brev fra Helsedirektoratet fra 08.10.2008 fikk 
LUPE beskjed om at Tom Mailund fra Hamar var 
gjenoppnevnt som varamedlem til NAKU’s råd-
givende gruppe. Denne perioden varer fram til 
31.12.09. Koordinator er fortsatt Tore Gulbraar. Vi 
deltok på det første møtet i denne perioden den 26. 
november 2008.    
Mailund blir varamedlem for Rita Lucia Endresen 
fra NFU Sør-Trøndelag fylkeslag. Fast medlem av 
den rådgivende gruppen er forbundsleder i NFU 
Helene Holand med nestleder Alv Anvedsen som 
vararepresentant.

Vi hevdet på åpningsmøtet til denne perioden at 
NFU er overrepresentert i NAKU’s rådgivende 
gruppe og at man burde trekke inn andre bruker-   
organisasjoner, eksempelvis foreningen Ups & 
Downs og Handikappede barns foreldreforening.

Selvbestemmelse
Selvbestemmelse er et begrep som mer og mer får 
fotfeste blant mennesker med utviklingshemning. 
Også tjenesteytere sammen med faglig og adminis-
trativ ledelse har større fokus på selvbestemmelse 
enn før. Samordningsrådet for arbeid for mennes-
ker med psykisk utviklingshemning (SOR) har over 
lang tid arbeidet med selvbestemmelse som et eget 
prosjekt. Prosjektet ble startet i 2003 som et kartleg-
gingsarbeid kalt ”Brukermedvirkning og psykisk 
utviklingshemning”. Prosjektet ble avsluttet i 2008 
hvor det ble utarbeidet standarder og prinsipper for 
selvbestemmelse.                                                    

Vi har nå mulighet for å sette oss inn i de konklu-
sjonene som er truffet i dette nybrotsarbeidet. Gå 
inn på www.prosjektselvbestemmelse.no eller få tak 
i SORs eget tidsskift Rapport nr. 6, 2008. Adresse: 
Stiftelsen SOR, Diakonhjemmets høgskole, 
Postboks 184 Vinderen, 0319 Oslo. 
Tlf.: 22 96 37 07. E-post: sor@sorpost.no

Notiser
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Den kjente NRK-personligheten Per Sundnes sin 
første jobb var som støttekontakt for en med Downs 

syndrom. – Jeg lærte mye om menneskeverd og kon-
formitet, sier han i et intervju med Aftenposten den 1. 
januar i år. – Det er ingenting som å gå på byen med en 
med Downs syndrom. De er så rett frem, fortsetter han 
i følge avisutklippet som Marianne Thoresen Fjeld har 
sendt oss. 

Per Sundnes var 18 år og allerede opptatt av det som 
var trendy da de hadde behov for hjelp der moren hans 
jobbet som miljøterapeut. Dette var midt under HVPU-
reformen. Selv om det ikke var mye trendy å være støtte-
kontakt holdt han på med deltidsjobben gjennom skole 
og studier i åtte år. – Det er en erfaring jeg ikke ville 
vært foruten, sier han i intervjuet med Siri Gedde-Dahl. 
Og han fortsetter med å fortelle at han fikk et rikere liv 
med perspektiv på ting, familieliv og helse. - Jeg tar ikke 
helse for gitt lenger, sier han. 

Sundenes mener at det ikke finnes nok ”fortjenest-
emedaljer” for de pårørende som tar seg av syke og 
utviklingshemmede.

Å bli støttekontakt gjorde livet rikere

Merkesteinane

Noen av Merkesteinane som spilte under Monsiaden. I forgrunnen fra venstre Kjetil Flåskjer og Knut Sigve Sollid på 
slagverk og vokalist Ragne Arnesen. I bakgrunnen på gitar finner vi fra venstre Arild Halse, leder Jostein Bjørndal 
og Tor Heine Rosland. Bildet er tatt av Vidar Parr i lokalavisa Synste Møre.

Fo
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Som innledere til denne viktige konferansen 
fikk vi med oss to pedagoger fra Åsveien skole, 

opplæringstilbud for barn og ungdom med autisme 
i Trondheim. Det var avdelingsleder Anne Grethe 
Tøssebro og vernepleier Heidi Hoff som villig stilte opp 
uten noe form for godtgjøring fra vår side.

Dette opplæringstilbudet er organisert som egen enhet, 
men har lokaler ved Åsveien skole. Elevene er i skole-
pliktig alder, til sammen 18 stykker, 3 av dem er jenter. 
Avdelingen har kjernetid fra 0830 til 1530. Ved å kombi-
nere skole og fritidsordning kan enkelte elever ha lange 
skoledager. Måltider er en del av ADL-treningen. Slik 
fungerer også skolen som avlastning for foreldrene.

Det trengs et stort personale for at opplæringen skal kunne 
fungere tilfredsstillende. Her er mange ulike utdannelses-
kategorier samlet: Lærere, vernepleiere, ergoterapeuter, 
barnevernspedagoger, fritidsledere og andre. 

Anne Grethe Tøssebro ser på seg selv som en bistands-
yter med en klar målsetting, som hun uttrykker slik: Vi 
ønsker å gi barna og deres familie et best mulig liv.

Individuelle undervisningsplaner
Skolen har satset på individuelle undervisningsplaner. 
Sammen med foreldrene blir det utarbeidet opplærings-
mål for den enkelte. En del av undervisningen blir tatt 
opp på video slik at foreldrene får se hvordan det jobbes. 
Personalet er ikke på hjemmebesøk, men foreldrene kan 
komme på besøk til skolen og være der over lengre tid 
hvis de ønsker det. 

Opplæring av barn med autisme kan spre seg over et 
bredt register. Kommunikasjonstrening står sentral. Her 
er det ikke bare snakk om taletrening eller lesing, noe 
ikke alle har muligheter for å tilegne seg. Trening med 
bildekort er viktig, likeledes puslespill og forskjellig 
slags sorteringsarbeid Skolen har også utarbeidet sin 
egen datateknikk.

ADL-ferdigheter står sentralt ved skolen. Her kommer 
skolefritidsordningen sterkt inn: Besøk i svømmehall, 
ute i skog og mark, besøk i treningsstudio, ta seg fram i 
trafikken osv. Det er også mange aktiviteter som ikke står 
på vanlige timeplaner. For eks. trening i å mestre et lege-
besøk eller gå til tannlegen. Skolen har egen tannlegestol 
til slikt bruk.

I fagpressen går det for tiden en diskusjon om berettig-
elsen av spesialklasser og spesialskoler. Vi kan lese at 
fagfolk i pedagogiske miljøer  er bekymret for at en del 
elever får undervisning i spesialgrupper. Utviklingen er 
i strid med vedtatt politikk, blir det sagt. Men hva sier 
foreldrene? Vi er overbevist om at mange er glade for at 
barn med autisme kan få et beskyttet og tilrettelagt skole-
tilbud. Så får heller førstelektorer og seniorforskere være 
så bekymret de bare vil.

Informasjon om autisme

Tekst og foto: Tore Gulbraar

Anne Lise Tøssebro (til venstre) og Heidi Hoff ble et riktig 
hyggelig og lærerikt bekjentskap.

Etter forslag fra et av medlemmene i Trøndelag 
fylkeslag har laget hatt et temamøte om 
autisme. Møtet foregikk på St. Olavs Hospital, 
i møtelokaler som er stilt til disposisjon for 
brukerorganisasjonene. 

Eksempelet Åsveien skole
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Ved første blikk kan en tro at dette er ei fotballbok, 
men her er det snakk om å gjøre en innsats for 

medmennesker som gjør deg selv glad.

Boka vi snakker om er: Helge Gudmundsen: GULL 
VERDT -en fortelling om livsglede og menneskeverd.

Bakgrunnen for denne humørfylte boka som også er full 
av gode bilder, er at NRK- mannen Helge Gudmundsen 
har stått i spissen for et helt spesielt fotballag med det 
klingende navnet Flatås Lions. Dette arbeidet er ikke 
noe Gudmundsen har syslet med en sesong eller to. 12 år 
har det tatt å bygge opp dette ganske unike tilbudet. I dag 
er det med 14 spiller mellom 21 og 45 år, en av dem er ei 
jente!

Hvem er så disse 14? Først og fremst vanlige 
fotballspillere som har sine treningsøkter, spiller 
hjemme- og bortekamper, er med i turneringer og har 
vært på treningsleir i utlandet. Akkurat som mange 
andre lag, men i tillegg har disse idrettsfolkene en 
utviklingshemning.                                                              

Dette laget er ikke som andre lag, men de spiller fotball 
som andre. Når det gjelder vennskap og lagånd stiller 
de utvilsomt i førstedivisjon. Litt sårt kanskje at de ikke 
helt er som andre lag.  Men spillerne har lært å være 
realistiske. Da en av dem fikk spørsmål om hva Flatås 
Lions var, svarte han spontant og ærlig: ”Det er et 
fotballag for dem som ikke får være med på andre lag”. 
Det hadde han selv erfart. Enkelt og greit.

Gudmunsen har ofte fått spørsmål om hvorfor han orker 
å holde på med dette fotballaget. Han har ikke selv barn 
som er utviklingshemmet eller funksjonshemmet. Svaret 

på dette spørsmålet kommer klart fram i boka: ”Av rent 
egoistiske grunner. Spillerne har gitt meg økt livskvalitet. 
De har lært meg noe om det å få lov til å være seg selv. 
Her legges det ikke lokk på følelser! Like naturlig som 
det er å vise glede, er det naturlig å ta fram andre sider 
av følelsesregisteret: Sinne, aggresjon, den såre og 
ustopplige gråten”.

Hvor er så foreldrene opp i alt dette? Jo, på sidelinja, 
men likevel aktive hver på sin måte. Sidelinja, 
tilskuerbenken, har blitt et møtested for mange foreldre. 
Her kan de fritt fortelle om seg selv og om sine egne, 
om skuffelser og håp, rådløshet og isolasjon. Men aller 
viktigst: Stolthet og glede over egen datter eller sønn. 
Å få oppleve at de fungerer godt sammen med andre, 
at de har fått venner. Det teller så mye mer enn selv 
idrettsprestasjonen. Gudmundsen sammenligner sidelinja 
på fotballbanen med de gamle melkerampene – et 
møtested. Og slike møtesteder trenger vi foreldre.

Boka ”Gull verdt” gis ut på forlaget Akilles og kan 
bestilles i en vanlig bokhandel. Den koster kr. 298 og er 
på 159 sider. Illustrert med fargefotografier. 
                                                                                                       

Tore Gulbraar  

Bokomtale

Anne Lise Tøssebro (til venstre) og Heidi Hoff ble et riktig 
hyggelig og lærerikt bekjentskap.

Nå ble jeg glad!
Noen hver av oss foreldre kan ha opplevd tunge 
stunder og motgang. Den litteraturen vi leser 
handler ofte om pårørendes kamp for soleklare 
rettigheter og et anstendig liv for våre kjære med 
utviklingshemning. Befriende er det da å få ei bok i 
hånden som er full av pågangsmot og livsglede.





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

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 
fl ere medlemmer. Det gir oss økon-
omisk styrke til kursing av tillits-
valgte 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 2009 kr 200,-. 

Jeg har vervet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

ADRESSER OG TELEFONER
Verv: Navn / Adresse Telefon 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 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@lenviknett.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: Turid Jahren, Hellevn.13, 2319 Hamar 62 52 26 25 / 909 43 894 turina6@start.no

Telemark: Gudrun Bergsland, Gulltunvn. 26, 3676 Notodden 35 02 02 30

Rogaland: Beathe Signy Hebnes, Hundvågveien 41A-206, 4085 Hundvåg 51 54 81 93 - 974 14 176

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: Mikal Eriksen, Erl. Nilssensv. 7, 9300 Finnsnes 905 86 276 miklagar@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



BLAD

B
ISSN0805-2238

Retur:
LUPE
Hans Nielsen Haugesgt. 44 B
0481 OSLO


