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Enda en gang opplevde vi at den 
årlige sentrale likemannssam-
linga var stinn av viktige temaer 
og gode innledninger til aktiv 
debatt mellom likemenn. Sentralt 
likemannsutvalg skal ha stor ros 
for grundig forberedelse, for pri-
oritering av temaer og for ryddig 
gjennomføring. For oss praktiser-
ende likemenn på fylkesnivå er 
dette årets viktigste anledning til 
nødvendig kunnskapsoppdater-
ing, erfarings- og meningsutvek-
sling. Vi går i hverdagen inn i nær, 
forpliktende og krevende kom-
munikasjon med mennesker som 
trenger likemannsbistand. Ved 
våre sentrale likemannssamlinger 
møtes vi også som likemenn, vi 
som stadig spør oss sjøl om vi 
holder mål som likemenn.    

Vi mennesker tror at vi er bedre 
enn alle skapninger når det gjelder 
kommunikasjon. Jeg opplever at 
nettopp dette med kommunika-
sjon er det aller vanskeligste oss 
mennesker mellom. Forstår jeg mitt 
medmenneske? Forstår den andre 
parten hva jeg vil formidle? Vi er 
utrolig modige når vi våger å stille 
opp for andre som likemenn og tar 

sjansen på at kommunikasjonen 
skal fungere, at de vi skal være like-
mann for opplever tillit til at vi vil 
dem vel og at vi gjør vårt beste for 
dem.                      

Etter årets likemannssamling sit-
ter den siste økta sterkest igjen hos 
meg; hvordan er det å være søsken 
til en utviklingshemmet? To brø-
dre innledet ved å berette om sine 
opplevelser og erfaringer. Deres 
innspill var en sterk opplevelse 
for oss andre søsken. Jeg som blei 
søster til Annlaug i 1944 kjente på 
en sterk impuls til å gjemme meg 
og gråte for noe som jeg aldri har 
lagt ord på. Så blei jeg så glad for 
at noen unge, flotte vågde å stole 
på at de var blant venner og torde å 
snakke åpent, og på en slik måte at 
jeg kunne gjenkjenne ord som jeg 
for lengst burde ha funnet for min 
egen del.   

LUPEs historie er slik at vi i stor 
grad har brukt våre krefter inn mot 
de voksne og eldre og deres for-
eldre, og slik blir vi stadig oppfattet. 
Det er på tide at vi synliggjør vårt 
engasjement for de små, for de 
unge, og for all del for søsken.             

Astrid Aarø Engen

Søsken

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS
Asker kommune
Tlf. 66 90 94 31 - Fax. 66 90 25 03
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

Aurskog - Høland kommune
Tiltak for Funksjonshemmede
Tlf. 63 85 25 00 - Fax. 63 85 25 12
E-mail: postmottak@aurskog-holand.kommune.no

www.aurskog-holand.kommune.no

Nittedal kommune
Enhet for Helse
Tlf. 67 05 90 00 - Fax. 67 07 22 70
E-mail: postmottak@nittedal.kommune.no

www.nittedal.kommune.no

Ullensaker kommune
Tlf. 66 10 80 00 - Fax. 66 10 80 01
E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no

www.ullensaker.kommune.no

BUSKERUD
Drammen kommune
Omsorgstiltakene
Tlf. 32 04 73 03 - Fax. 32 04 72 01
E-mail: kommunepost@drammen.kommune.no

www.drammen.kommune.no

FINNMARK
Kvalsund kommune
-Helsesenteret
Tlf. 78 41 55 55
E-mail: servicekontoret@kvalsund.kommune.no

www.kvalsund.kommune.no

Sør-Varanger kommune
Tlf. 78 97 74 00 - Fax. 78 99 22 12
E-mail: postmottak@sor-varanger.kommune.no

www.svk.no

HEDMARK
Løten kommune
Virksomhetsområde BRA
Tlf. 62 59 30 00 - Fax. 62 59 30 01
E-mail: post@loten.kommune.no

www.loten.kommune.no

HORDALAND

Tlf. 56 16 20 00 - Fax. 56 16 20 01
E-mail: post@austrheim.kommune.no

www.austrheim.kommune.no

Odda kommune
Tlf. 53 65 40 00 - Fax. 53 65 40 01
E-mail: epost@odda.kommune.no

www.odda.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00 - Fax. 71 11 10 02
E-mail: postmottak@molde.kommune.no

www.molde.kommune.no

NORDLAND
Brønnøy kommune
Tlf. 75 01 20 00 - Fax. 75 01 20 01
E-mail: post@bronnoy.kommune.no

www.bronnoy.kommune.no

NORD-TRØNDELAG
Frosta kommune
Tlf. 74 80 88 00 - Fax. 74 80 88 09
E-mail: postmottak@frosta.kommune.no

www.frosta.kommune.no

Stjørdal kommune
Etat Omsorg
Tlf. 74 83 35 00 - Fax. 74 83 35 99
E-mail: postmottak@stjordal.kommune.no

www.stjordal.kommune.no

OPPLAND
Gjøvik kommune
Tlf. 61 18 95 00 - Fax. 61 18 96 91
E-mail: postmottak@gjovik.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Lillehammer kommune
Tlf. 61 05 05 00 - Fax. 61 05 05 21
E-mail: postmottak@lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no

Øystre-Slidre kommune
Tlf. 61 35 25 00 - Fax. 61 35 25 01
E-mail: post@oystre-slidre.kommune.no

www.oystre-slidre.kommune.no

ROGALAND
Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00 - Fax. 52 75 70 01
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Bjugn kommune
Psykisk Helsearbeid
Tlf. 72 51 95 00 - Fax. 72 51 95 01
E-mail: postmottak@bjugn.kommune.no

www.bjugn.kommune.no

TELEMARK
Vinje kommune
Vinje Helse
Tlf. 35 06 23 00 - Fax. 35 06 21 01
E-mail: postmottak@vinje.kommune.no

www.vinje.kommune.no

TROMS
Skjervøy kommune
Tlf. 77 77 55 00- Fax. 77 76 01 31
E-mail: post@skjervoy.kommune.no

www.skjervoy.kommune.no

Skånland kommune
Tlf. 77 08 95 00- Fax. 77 08 95 01
E-mail: post@skanland.kommune.no

www.skanland.kommune.no

ØSTFOLD
Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00 - Fax. 69 37 50 01
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Sarpsborg kommune
Tlf. 69 10 80 00 - Fax. 69 10 80 88
E-mail: postmottak@sarpsborg.no

www.sarpsborg.com

Astrid Aarø Engen, engasjert i LUPE og deltaker under sentral likemannssamling.
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FINNSNES: Det var bare 
smilende og fornøyde ansik-
ter å se på Lupes likemanns-
amling på torsdag 

– Vi prøver å ha fire likemanns-
amlinger i året og tanken med 
dem er å styrke våre medlemmers 
kunnskaper på ulike områder 
som er av betydning for at de 
utviklingshemmede skal få en 
bedre livssituasjon. Målsettin-
gen ellers er å skolere likemen-
nene til en så god kompetanse 
som mulig blant annet i forhold 
til lover, forskrifter og saksbehan-
dling, forteller fylkesleder i Troms 
i Landsforbundet for utviklingsh-
emmede og pårørende (Lupe), 
Ole Kr. Berntsen.  

Pizza
Avdeling Midt-Troms har i over-
kant av 100 medlemmer og 
mellom 60 og 70 av dem hadde 
torsdag kveld funnet vegen til 
Frivilligsentralens lokaler i Finsnes 
Bo- og Aktivitetssenter. Etter at de 
var ønsket velkommen, ble det til 
manges store glede servert pizza 
og den gikk ned på høykant.

– Vi hadde regna med stort inn-
hogg og det slo til. Det er gledelig 
at de koser seg og har det hygge-
lig sammen. det er en del av ideen 
med disse samlingene, sa avdelin-
gens leder, Helga Jørgensen.

Magnus Westberg, medlem av 
et kommunalt utvalg som skal 
etablere en base for utviklings-
hemmede elever i barneskolene 
og en for ungdomsskolene, rede-
gjorde om saken. 

Base
– Vi jobber med å komme fram til 
blant annet hvordan en slik base 
skal se ut. Vi er kommet til at det 
bør være et treningsrom, et kjøk-
ken, lekeapparater for de som liker 
det, et stille rom og et hvilerom.  
Basen må være sentralt plassert 
i forhold til gymsal, svømmebas-
seng og andre felles aktivitetsrom. 
Vi har et nærskoleprinsipp som 
gjelder for alle skoleelever, så der-
for vil de utviklingshemmede får 
plass i basen først etter søknad 
fra foreldre eller foresatte og hver 
enkelt skal gis en individuell vur-
dering og oppfølging. Bruken av 
basen kan derfor strekke seg fra 
noen timer for noen til full dag for 
andre, fortalte Westberg.

Han berømmet for øvrig lokal-
foreningen som hadde søkt 
og fått Ekstramidler til bruk til 
et treningsopplegg for psykisk 
utviklingshemmede.

– Etter det jeg vet er det ingen 
andre kommuner i hele landet 
som har et slikt tilbud, la han til.

Og etter Westbergs likemannsori-
entering, da var det fest! Da spilte 
foreningens eget orkester, Stars, 
med Dag Helge Konradsen på 
gitar, Asbjørn Søvik på bass, Arild 
Berntsen på trommer, Sigurd 
Mørkved på keyboard og med 
Sylvi Jensen og Kenneth Myrvang 
som vokalister, opp til dans. Og 
de frammøtte lot seg ikke be to 
ganger. Dansegulvet var stappe 
fullt av folk som hadde det skrek-
kelig artig!

Av Birger Caspersen

Skapte god stemning  på likemannssamling

En rullestol er ingen hindring, om man bare vil! Fra venstre: Snorre Øvereng, Ida og pappa 
Magnus Westberg.

Det formlig lyste danseglede av May 
Karlsen og Tone Nordås.

Etter pizzaen vanka det kaffe og kaker. Lederen i Lupe, avdeling Midt-Troms, Helga Jørgensen hadde nok med å bære til glade 
pizzaelskere!

Pizzaen gikk ned på høykant!

Ragnhild Sivertsen og Ann-Kristin Bårdsen 
var de første på dansegulvet

Dementi
I nr 1-2012 av Under Lupen var 
Petter Ingvar Tomren ført opp 
som forfatter av “20 år etter 
HVPU reformen. En vedvarende 
skandale” på side 8 og 9. Dette 
var en kronikk i Aftenposten 
som vi fikk lov å gjengi, og for-
fatter var Nils Olav Aanonsen, 
overlege ved Habiliteringen 
ved Oslo Universitetssykehus.
Vi beklager.

red.
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KØBENHAVN: Oslo og 
Akershus fylkeslag hadde 
den tradisjonelle juleturen til 
København 2. – 4. desember.

73 forventningsfulle møtte opp 
på Vippetangen fredag etter- 
middag for tur til København, 
med MS Crown of Scandinavian.

Vi kom om bord og møttes i 
restauranten for julebuffè. Etter 
buffeen var fortært bar det inn i 
baren hvor det var kaffe med mer. 
Og underholdning og dans.

Lørdag la båten til kai i Køben-
havn og noen gikk til julemarked i 
Tivoli, andre på shopping.  Vel om 
bord igjen, møttes vi i restauran-
ten for festmiddag. Vi fikk utmer-
ket servering med treretters mid-
dag og drikke. Kvelden ble også til-
brakt i baren. Søndag morgen var 
vi tilbake i Oslo.  Alle var fornøyde 
og ser frem til neste års tur. Vi  
retter en stor takk til turkomiteen 
for et utmerket arrangement.

Av Geir Hanssen

Tradisjonen tro

LUPE Sogn og Fjordane 
på hjelpemiddelmesse
Av Harald Kvame Hansen

FØRDE: Den 24. mai i år var 
LUPE sitt fylkeslag i Sogn 
og Fjordane på hjelpemid-
delmesse i Førde.

Messa vart arrangert i samarbeid 
mellom FFO, NAV og hjelpemid-
delfirmaene. LUPE var invitert til å 
holde ein stand i samarbeid med 
andre FFO-organisasjoner for å 
informere om kva vi stod for og 
kva vi arbeider med.

Det var svært mange forskjel-
lige firma som hadde stand der 
og vareutvalget varierte frå høy-
rehjelpemiddel og kognitive hjel-
pemiddel til motorsykkler som 
var tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bilde av standen.

Forskjellige kognitive hjelpemidler.

...til motorisert drømmesykkel for to.Fra tandem for to....
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Er debatten umogeleg?

ORGANISASJONSSAKER

BERGEN:  Eg les med inte-
resse kvart nummer av 
LUPE-bladet, som med 
jamne mellomrom hamnar 
på kontorpulten min.  Eg 
er ikkje medlem, men har 
likevel bladet, i eigenskap 
av å vera rådgjevar for kyrkja 
sitt arbeid for menneske 
med utviklingshemming i 
Bjørgvin bispedøme.

Denne gongen har Tore Gullbraar 
eit innlegg om «Den umulige 
debatten», der han tek eit oppgjer 
med Marthe Wexelsen Goksøyr og 
hennar kamp mot det mange kal-
lar «sorteringssamfunnet».   Han 
likar spesielt dårleg hennar utfall 
mot statsministeren og hennar 
bruk av virkemiddel, der ho blant 
anna går med ei t-skjorte der det 
står «utrydningstruet».

Eg skal gje Gullbraar rett i at usak-
lege framstøt mot andre, ikkje 
fremjar debatten.  Eg kan også 
forstå at han kan oppleva å bli 
opprørt av ein del utspel, som han 
også viser til i innlegget sitt.   Eg 
kan uansett vera samd med han i 
at debatten er vanskeleg, uavhen-
gig av kva for posisjon ein har i 
desse spørsmåla.

Når ein argumenterar for retten 
til tidleg ultralyd for alle, så er det 
alltid eitt argument som eg til no 
aldri har sett bli kommenter frå 
dei som er for denne ordninga.   
Det handlar om konsekvensane 

av den kunnskapen ein får med 
tidleg ultralyd.   Av dei som aller-
eie idag (blant andre dei over 38 
år) har tilbod om ulttralyd - så vel 
ca 90% av dei som får vita at fos-
teret har downs syndrom - abort.   
Dette følgjer av tal frå medisinsk 
fødselsregister.  Det er dette som 
er det reelt alvorlege i denne saka, 
slik eg ser det.   Det er liten grunn 
til å tru at denne prosentdelen vil 
bli mindre om dette blir eit tilbod 
for alle.   Erfaringane frå Danmark 
– som har hatt ei slik ordning i 
fleire år -  viser dette.  Der er fødte 
barn med downs syndrom på eit 
svært lågt stadie i forhold til tidle-
gare.

Dermed handlar ikkje dette 
spørsmålet om ein er for eller mot 
fri abort.   Det handlar om vi som 
samfunn skal opna for ein prak-
sis der eigenskaper ved fosteret 
er avgjerande for om ein får leva 
vidare eller ikkje.   Så og seia alle 
opplever at ryggmargsreflek-
sen slår inn når nokon samfunn 

praktiserer abort på grunn av 
kjønn.  Det opplever dei aller 
fleste som uakseptabelt.  Men om 
grunngjevinga er ei funksjons-
nedsetjing i ei eller anna form, så 
slår ikkje den same refleksen inn.  
Kvifor gjer den ikkje det?   Skal 
grad av belastningar og utfordrin-
gar vera styrande for om ein har 
livets rett eller ikkje?

Marthe er ikkje utrydningstrua 
sjølv.   Men ho ser at konsekven-
sane av tidleg ultralyd for alle, 
gjer at framtidige generasjonar 
av menneske med downs syn-
drom kan bli omtrent borte.  Difor 
brukar ho så sterke argument 
og virkemiddel.   Å debattera 
på ein slik måte set store krav til 
henne og oss som deler hennar 
syn.   Men det er no vi opplever 
behovet for å ropa høgt  og setja 
bremsene på, før staten påfører 
oss ei ordning med svært uheld-
ige konsekvensar og som det vil 
vera vanskeleg å reversera.

Av Leif Arne Økland,
rådgjevar Bjørgvin Bispedømeråd
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Det raser nå en debatt i for-
bindelse med at regjeringen 
har foreslått at alle gravide skal 
få tilbud om tidlig ultralyd, for-
trinnsvis i uke 12. Til nå er det 
bare kvinner over 38 år som får 
et slikt tilbud.

Det er allerede mange som tar 
ultralyd i uke 11-13, privat eller på 
offentlige sykehus. 50-80 prosent 
faktisk. Det blir hevdet at dette 
er forskjellsbehandling basert på 
økonomi og bosted.                                  

En som i særlig grad har til- 
trukket seg oppmerk- 
somhet i debatten er Marte 
Wekselsen Goksøyr som har 
Downs syndrom. Hun er rikt 
utrustet og hevder sine men- 
inger med stor tyngde. Hun er  
blitt intervjuet av Kristoffer  
Nordvik i A-magasinet nr. 6 for 10. 
februar i år. I det intervjuet starter 
trekker hun på seg en T-skjorte 
hvor det står skrevet ”utrydnings-
truet” over brystet. I samme  
antrekk har hun opptrådt i  
Stortingets vandrehall, et besøk 
som skapte stort rabalder. 
Hun har også intervjuet Jens  
Stoltenberg i et NRK-program, et 
intervju hun gjerne kommer til-
bake til.  

I samtalen med Kristoffer  
Nordvik i A-magasinet som fore-
går i hennes romslige leilighet 
ved Bislett i Oslo sier hun bl.a.:

Den sleipe typen bryter det han 
selv lover. Han er ikke en ekte stats-
minister, og han må tåle å høre 
sannheten.

Hun mener at Stoltenberg 
forsikret at det ikke ville komme 

lover som gjør det lettere å ta 
abort på grunnlag av Downs  
syndrom, en forsikring hun  
fnyser av nå som Arbeiderpartiet  
fremmet forslag om tidlig ultralyd 
til alle. På dette grunnlaget mener 
hun at Stoltenberg er en ulv i 
fåreklær!

Jeg har blitt provosert av  
Goksøyrs opptreden og ord-
bruk og har laget utkast til et 
leserinnlegg som jeg har kalt  
”Utrydningstruet”. Sender nå 
dette over til redaksjonen i  
”Under Lupen” og håper vi kan få 
til en debatt i bladet vårt. 

Utrydningstruet
Jeg har med interesse lest 
intervjuet med Marte Wexelsen 
Goksøyr i A nr. 6 for 10 feb. i år. Jeg 
er ikke helt ukjent med proble-
matikken. Er selv far til fire barn, 
den ene med Downs syndrom. 

Det er jo utrorlig sterkt å løpe 
rundt med en t-skjorte hvor det 
står ”utrydningstruet” på brystet.  
Tenker på min egen datter som 
er utviklingshemmet. Hun er da  
slettes ikke utrydningstruet! Ble 
egentlig ganske kvalm og måtte for 
en stund legge fra meg bladet.

Goksøyr mener selvsagt at dette 
ikke gjelder levende individer. De 
hun tenker på må jo være fostre 
hvor det kan påvises at her er det 
Downs, og at hun vil at disse skal bli 
født.

Bestemmelser om selvbestemt 
abort (svangerskapsavbrudd) ble 
etter en viss motstand innført i 
vårt land i 1979. Det er kvinnen 
selv som kan be om å få ta abort 
i løpet av de 12 første ukene 
av svangerskapet. Den gravide  

kvinnen behøver ikke å begrunne 
overfor helsemyndighetene hvor-
for hun vil ta abort.

Det er relativt mange som  
ønsker å ta abort i dagens Norge. I 
2009 ble det utført 15774 svanger-
skapsavbrudd. Det ser ut som det 
stort sett er akseptert av befolk- 
ningen, av politikere og helse- 
myndighetene. Derimot, hvis det 
ved hjelp av ultralyd er påvist fare 
for at fosteret har Downs Syndrom 
kommer abortmotstanden til syne. 

Dette er og blir et paradoks. 
Abortmotstandere som står bak 
argumentasjonen fører den med 
stor tyngde, til dels med agg- 
resjon og trusler. Det kan se ut som 
at ressurssterke mennesker skyver 
utviklingshemmede foran seg i  
debatten.

Jeg har sympati for Marte 
Wekselsen Goksøyr og hennes  
pårørende. De mener de har  
funnet fram til et standpunkt som 
er riktig. Men det gavner ikke 
saken å framføre hatske utfall mot  
landets statsminister. Han er også  
et medmenneske og er like ekte  
som Goksøyr er, og er slettes ikke 
en sleip type.

Jeg har vært i tvil om jeg skulle 
komme med motforestillinger til 
Marte Wekselsen Goksøyrs argu-
mentasjon. Ofte blir utviklings-
hemmede møtt med et skulder-
trekk eller likegyldighet, men det 
er også en form for diskriminering. 
Derfor disse linjer fra en far i sterkt 
opprør.

                      
Kai Zahl med et kontroversielt 
standpunkt.
Lederen for organisasjonen  
Dissimilis, Kai Zahl, har nå gitt ut 
selvbiografien ”Skal vi velge livet”. 
Han har i en mannsalder vært en 

Av Tore Gulbraar

Den umulige debatten
av Norges fremste forkjempere 
for at psykisk utviklingshemmede 
skal synes og aksepteres av folk 
flest. Mange vil være overrasket 
over at han i boka si hevder at 
foreldre må kunne bruke gen-
teknologi for å velge å ikke føde 
barn med alvorlige sykdommer. 

Zahl selv har en kromosonfeil, 
og genfeilen ble overført til hans 
egen sønn Børge, som ble psykisk 
utviklingshemmet. I boka sier han:

Jeg vet hva det vil si å ha et 
utviklingshemmet barn, de store 
gledene, det store samholdet 
som kan leves mellom likesinn-
ede foreldre, men aller mest de 
store, store sorgene og bekym-
ringene som sliter på. I hvert fall 

sånne som meg, hver eneste dag. 
En smerte som ikke kan måles i 
arbeidsoppgaver, men heller ikke 
i den sorgen over deres uvitenhet, 
sårbarhet og naive godhet.

I det vi her har omtalt som den 
umulige debatten har Kai Zahl 
kommet fram til et standpunkt 
som har vært uhyre vanskelig å 
ta. Han vred seg i stolen, sier han, 
men mener likevel at han er for 
seleksjon og at foreldre må kunne 
bruke bioteknologi for å velge bort 
barn med utviklingshemninger.

Zahl sier i boka si bl.a.:
“Mitt råd til vordene foreldre vil 

aldri kunne bli å velge et barn med 
utiklingshemninger. Rådet mitt ville 

utelukkende være at de må vurdere 
alle konsekvenser før de treffer et 
valg.”

Det er vondt å lese hva Kai Zahl 
her skriver, men at det bringer 
fram et vell av følelser er det ingen 
tvil om. LUPE har mange medlem-
mer som har gjennomgått mye, 
også på det emosjonelle plan. I et 
hvert fall er det farlig å stenge seg 
inne i sin egen tankeverden. Den 
gode og ærlige samtalen, særlig 
mellom mor og far, kan hjelpe oss 
videre. Det samme vil gjelde like-
mannsarbeidet. De beste resul- 
tatene vil vi oppnå når noen  
ganske få kommer sammen til 
samtale og erfaringsutveksling. 
Lykke til, kjære foreldre! 

Prins Johan (Jens og Sigbjørn) 
trenger penger til korstog (lån 
til fattige europeere). Han gir 
derfor mindre til Sheriffen 
(Byrådet i Oslo). Sheriffen gir 
mindre til sine undersåtter 
(bydelene), som så finner at de 
må ta fra de fattige (utvikling-
shemmede) for å hjelpe de rike 
(oss andre). Og kong Rikard 
(Fabian Stang?) ser hjelpeløst 
på.

Slik fortoner det seg for oss 
foreldre når bydelene skal spare 
penger. De på de fleste måter 
fattigste blant oss får sagt opp 
sine dagsenterplasser, og skal 
sitte ensomme i sine leiligheter. 
I øyeblikket er det Bydel Nordre 
Aker som er på korstog, ved å si 
opp utviklingshemmedes dag-
senterplasser. Dagsenterplassene 

har de hatt som sitt dagtilbud 
gjennom 20-30-40 år. Plassene gir 
dem noe mening i tilværelsen, et 
daglig (ubetalt) ”arbeid” å gå til, 
fellesskap med andre, engasjert 
personale som tar seg av de.

I første omgang skal man ta 
en dag i uken. Trolig skal man ta 
en til neste år osv. Og trolig er 
de andre bydelene i Oslo klare til 
å følge Nordre Akers eksempel.  
Klagemuligheten til fylkes- 
mannen er borte, nå er det  
kommunal klagenemnd som 

gjelder. Den består trolig av de 
samme politikere som vedtar 
budsjettet i bydel, bukken og  
havresekken heter det visst.

Det er utrolig at man går til det 
skritt å rane de svakeste blant oss. 
Overgrep mot barnehjemsbarn 
har ført til erstatninger. Overgrep 
mot utviklingshemmede gir fjær i 
hatten og høyere lønn for bydels-
direktører, byråder og politikere. 
I tillegg til fortvilelse føler vi for-
eldre avsky overfor de som har 
ansvar for dette.

Av Petter Tomren, far til utviklingshemmet

Hvor er du, Robin Hood?

Faximile. Under Lupen nr. 1 2012

Sentral likemannssamling
11. – 13. mai 2012

TEmA1: Kommunens juridiske 
ansvar i boligen. 

Hvordan forstår vi kommunens 
totale og juridiske ansvar for 
utviklingshemmede i boligen? 
Det gjelder alt fra praktisk bistand 
i forhold til enkeltvedtak og til bl.a. 
skadeverk utført av den utvikling-
shemmede.

Arbeidsform: Innledning og orien-
tering. Spørsmål og innlegg fra 
likemenn,  erfaringsutveksling og 
drøfting.

Temaansvarlig og referent: Frøydis 
Lange. 

Innleder: Advokatfullmektig Sigb-
jørn Lindstølen

Hovedhensikten med reformen 
ble vedtatt av Stortinget i 1987, 
og var at alle, ca 5100, skulle fly-
tte fra institusjon til egen bolig. 
Meningen var at de skulle kunne 
velge bolig og hvem de ønsket å 
bo sammen med.

Gjennomføringen kom med brask 
og bram, og løftene ble ofte brutt. 
De måtte ofte ta det som ble til-
budt der det var ledig leilighet, 
mens meningen var at de skulle 
oppnå en privat sfære med nok 
tilsyn og praktisk bistand etter 
eget enkeltvedtak.

At kommunen skal være behjel-
pelig å skaffe kommunal bolig 
er oftest den reelle løsningen. 
Prinsippet om at det skal være 
en bolig i et vanlig bomiljø, er 
ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad. 
Mange får heller ikke velge hvem 
de skal bo sammen med.

Det gis anledning til å etablere 
seg i eget eid husvære med like 
rett til samme praktiske bistand. 
Dessverre er boligbygging for 
utviklingshemmede ikke i same 
takt som for andre boligsøkende. 
Derfor blir mange ofte boende 
hjemme hos foreldre alt for lenge.
Man møter flere dilemmaer: To 
av disse er idealene om ”normali-
sering” og ”hjemliggjøring”. Et 
annet er hvordan man skal ivareta 
privatliv i offentlig regi.

Kommunen har også plikt til 

å yte nødvendige tjenester som 
angår helse og faglige sosial-
tjenester.

Oppsummering angående tje-
nester i kommunale boliger viser 
at åtte av ti har fast bemanning 
knyttet til boligen på dagtid. Sju 
av ti har fast personale om natten. 
Halvparten har minst 30 timer 
hjemmehjelp pr. uke. Hver femte 
behandles for flere eller sammen-
satte sykdommer eller underlagt 
ulike spesialiserte prosedyrer.

Ca. 1 -2% ansatte har utilstrekk-
elig lege- eller sykepleierfaglig 
eller annet faglig tilsyn. Det anset-
tes altfor ofte personell i boligene 
med for lite kompetanse. Relativt 
få utviklingshemmede klager på 
for lite eller utilstrekkelig hjelp.

I tillegge er det et betydelig 
underskudd på arbeidsplasser, 

– Enda en gang opplevde vi at den Ârlige sentrale likemannssamlinga var stinn av viktige 
temaer og gode innledninger til aktiv debatt mellom likemenn. Sentralt likemannsutvalg skal 
ha stor ros for grundig forberedelse, for prioritering av temaer og for ryddig gjennomføring, 
skriver Astrid Aarø Engen i lederartikkelen i dette nummeret. Deltakerne følger her opp med 
omfattende rapport om de ulike temaene som var opp til diskusjon under likemanssamlingen. 
Det er gjort enkle redaksjonelle tilpassinger i innleggene fra de enkelte referentene.

Deltakere. Deltakere under årets sentrale likemannssamling med fire av innlederene på 
fremste benk. Fra v.: Otto Drage, Erna Drønnesund, Helga Jørgensen og Frøydis Lange.
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ORGANISASJONSSAKER

andre aktivitetstiltak og sosiale til-
tak for utviklingshemmede.

Når man har levert søknad, skal 
man ha skriftlig tilbakemelding 
på denne og informasjon om 
klageadgang. Uten avslag, ingen 
klageadgang!

Husk:
•	Klageretten ved mangel på svar 
 på henvendelser og krav om 
 veilednings- og informasjons- 
 plikt.
•	Rettskrav til tjenester uansett  
 kommunens økonomi. 
•	Rett til hjelpeverge og bruker 
 medvirkning. 
•	Makt og tvang skal unngås. 
•	Kommunen har plikt til å sette  
 opp enkeltvedtak og individuell  
 plan etter den enkeltes behov  
 og skal revideres/endres ved  
 behov/evaluering. 
•	Alle ansatte skal settes seg inn i  
 disse. 
•	Og det er viktig at den utviklings- 
 hemmede har hjelpeverge som  
 er interessert i vedkommende!  
 det er ønskelig med en i familien  
 eller en annen med nære rela- 
 sjoner.

Sentrale regelverk som angår 
utviklingshemmede:

•	Midlertidig lov om avvikling av   
 fylkenes HVPU.
•	Lov om sosiale tjenester i NAV
•	Helse- og omsorgstjenesteloven
•	Forvaltningsloven
•	Speialisthelsetjenesteloven
•	Opplæringsloven
•	Folketrygdloven
•	Psykisk helsevernloven
•	Pasient- brukerrettighetsloven

Hvis en utviklingshemmet begår 
skadeverk, hvem har ansvar? Det 
skal utvises ”høy terskel”. Vedkom-
mende har ikke forstand på hva 
han/hun har gjort og har ikke til-
syn i øyeblikket og kan dermed 
ikke sies å være ansvarlig. Det 
vises til enkelte tilfeller der kom-
munen er stilt ansvarlig.

TEmA 2: Søknad om like-
mannsmidler, rapportering og 
regnskap

Hva som skal være med i 
søknaden, hva kreves i rapporten, 
regelverket fra Bufdir, frister, 
skjema m.v.

Vi tar også opp søknad og rap-
port vedr. velferdstiltaksmidler.

Innleder: Ivar Tolstad, sentralt like-
mannsutvalg

Temaansvarlig: Ivar Tolstad, sen-
tralt likemannsutvalg

TEmA 3: Hjelpemidler – hvor-
dan kan likemenn bidra i slike 
saker, informasjon til likemen-
nene om hjelpemidler

Dette er et tema som er meget 
aktuelt for våre likemenn, da 
mange av våre brukere er avhen-
gige av hjelpemidler til dagen. 
”Jungelen” av hjelpemidler er 
uoversiktlig og vanskelig å finne 

fram i, da det er mye å velge mel-
lom på dette området. I tillegg 
opplever en at de kommunale 
hjelpemiddelkoordinatorene 
har lite eller ingen kompetanse 
innen hjelpemidler som våre har 
behov for. LUPE mener det er vik-
tig at likemennene blir oppdatert 
på området for å kunne bistå i 
konkrete saker, søknader m.v.

Arbeidsform: Det satses på en 
utstilling av kognitive- og aktiv-
itetshjelpemidler fra forskjellige 
leverandører så en får innblikk i hva 
som finnes på markedet. Innlegg 
der en informerer om regelverket 
i forhold til hjelpemidler, søkepro-
sessen, hvordan man søker og hva 
som er viktig å ta med i søknader 
for våre brukere, ankeprosessen 
ved avslag. Spørsmål, drøfting, 
erfaringsutveksling.

Innledere: Harald Hansen, sentralt 
likemannsutvalg, og en represent-
ant fra NAV/ hjelpemiddelfirma.

Temaansvarlig og referent: Harald 
Hansen, sentralt likemannsutvalg

Hjelpemidler deles inn i flere 
forskjellige kategorier. Kategori-
ene er hjelpemidler til medis-
insk behandling, hjelpemidler 
til trening av ferdigheter, 
hjelpemidler til personlig stell, 
forflytning m.m. På grunn av 
reduksjoner i statsbudsjettet er 
dessverre ikke lenger mulighet 
å få hjelpemidler til husholdning 
og påkledning, det som en også 
kaller for småhjelpemidler.

Av andre kategorier finner en 
hjelpemidler innen hørsel, syn, 
lek og fritid. Som mange sikkert 
er innforstått med, så er støtte til 
kjøp eller lån av PC fra hjelpemid-
delsentralen avsluttet fra 7. juli 
2010, men dessverre så var infor-
masjonen ut til brukerne svært 
dårlig.

NOU 2010:5 som heter ”Aktiv del-
takelse, likeverd og inkludering”, 
skulle se på hjelpemiddelsyste-
met i Norge og vurdere om det 
var mulig å gjøre endringer som 
kunne føre til innsparinger for NAV. 
Denne rapporten var ute til høring 
blant mange organisasjoner, bl.a 
LUPE, og resultatet av den, ble at 
det eneste som var positivt med 
rapporten, var at man anbefalte 
å fjerne aldersgrensen på 26 år 
for aktivitetshjelpemidler. Ellers 
så var holdningen den at hvor-
for skulle man ødelegge et sys-
tem som allerede fungerte godt. 
Det er ikke kommet noe nytt fra 
NAV eller regjeringen i forhold til 
denne rapporten og man avven-
ter fortsatt hva som skjer i forhold 
til aldersgrensen på 26 år.

Som pårørende må man enten 
kontakte kommunens hjelpemid-
delkoordinator eller kontakte NAV 
hjelpemiddelsentralen direkte, 
viss man oppdager et behov for 
hjelpemidler. Dessverre så opp-
lever svært mange at kommu-
nens koordinator har svært lav 
kompetanse på kognitive- og 
aktivitetshjelpemidler, og erfarin-
ger er at når man skal søke om 
slike ting så greier de fleste pårø-
rende å belyse behovet bedre 
enn de fleste av kommunenes 
hjelpemiddelkoordinatorer.

I forhold til hjelpemidler til 
undervisning, så er alle skoler 
ansvarlige til å holde det som er 
nødvendig av PC, programvare og 
lignende. Når en som pårørende 
ser at barnet har behov for tilret-
telegging i form av hjelpemidler, 
så må en kontakte PPT-kontoret i 
kommunen slik at de i samarbeid 
med skolen og de pårørende kan 
finne de hjelpemidler som er til 
nytte for barnet.

I det fleste tilfeller kan en like-
mann bistå, på lik linje med kom-
munens koordinator, med å skrive 
søknader på hjelpemidler. Skjema 

for å søke finner man på NAV sine 
websider og det er viktig å fylle 
ut søknaden og bruke enkel og 
greie begrunnelser for hvorfor 
denne personen har behov for de 
hjelpemidlene en søker om. Det 
er veldig viktig å fokusere på at 
hjelpemiddelet vil gjøre personen 
mer selvstendig og uavhengig, 
og at behovet for hjelp vil kunne 
bli redusert.

I de tilfellene man mottar 
avslag på sin søknad, så er det vik-
tig å vite at anke-/klagefristen er 3 
uker fra man har mottatt avslaget. 
Klageskjema finner man også på 
NAV sine websider. Viss det viser 
seg at en ikke klarer å skaffe god 
nok dokumentasjon innen klage-
fristen, så må man sende inn et 
skriftlig varsel om at man vil klage 
på vedtaket, men at man trenger 
litt lengre tid til å skaffe dokumen-
tasjon. Skriv i dette varselet hvor 
lang tid man tror det vil ta før den 
nødvendige dokumentasjonen 
foreligger og at klagen vil da i sin 
helhet bli sendt til NAV.

For de som har spørsmål om 
hjelpemidler eller ønsker råd i 
forbindelse med en søknad, så 
kan dere kontakte undertegnede 
via mail eller telefon, nødvendig 
informasjon om dette står på siste 
side i dette bladet.

TEmA 4: Individuell plan og 
enkeltvedtak

Hvem som skal utarbeide indi-
viduell plan og hva den skal 
inneholde, ansvar for oppfølging, 
koordinatorrollen, utfordringer for 
likemannsarbeidet.

Arbeidsform: Innledning, orienter-
ing om lover og forskrifter/veiled-
ninger, erfaringsutveksling, drøft-
ing av spørsmålsstillinger.

Innledere og temaansvarlige: Erna 
Drønnesund og Otto Drage.
Individuell plan - igjen. Otto 
Drage og Erna Drønnesund frå 
sentralstyret tok utgangspunkt 
i «Veileder til forskrift om indivi-
duell plan» frå Helsedirektoratet. 
Dei meinte at individuell plan er 
eit betre hjelpemiddel enn det 
ein vanlegvis tenker over. Også 
andsynes likemannsarbeidet. 
Sjølv om ein plan ikkje er bin-
dande  på same måte som eit 
enkeltvedtak, så er dette ei rettes-
nor om kva for vei framtida skal ta, 
og som skal utarbeidast med del-
taking frå alle som er impliserte i 
saka.

Alle som har trong for eit langvarig 
og koordinert tilbod frå helse og 

Ivar Tolstad.

Otto Drage og Erna Drønnesund frå sentralstyret tok utgangspunkt i «Veileder til forskrift 
om individuell plan» frå Helsedirektoratet.
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ANNONSER

Øst-Finnmark
Avfallsselskap ANS

Tanatorget
9845 TANA

Tlf. 78 92 54 80

Sydspissen Hotell
Strandveien 166
9006 TROMSØ
Tlf. 77 66 14 10

Bunnpris Bogen
8539 BOGEN I OFOTEN

Tlf. 76 98 35 82

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Sykehusv. 38
9019 TROMSØ

Tlf. 07 766

Vadsø
Strandg 18, 9811 VADSØ

Tlf. 03 000

Lilleborg AS
avd. Ello

Bytesteinen 1
6517 KRISTIANSUND N

Tlf. 71 56 56 00

3007 DRAMMEN
Tlf. 32 23 46 00

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU

Tlf. 33 43 88 00

Alta
Løkkev 41, 9510 ALTA

Tlf. 03 000

Gamlebyen
Psykomotorisk Fysioterapi

Voldportg. 73, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

www.gamlebyenpsykfysio.no

Bodø Industri AS
Snekkerv 3
8004 BODØ

Tlf. 75 54 21 00

Inko AS
Storg. 19

 9450 HARSTAD
Tlf. 77 04 33 00
www.inkoas.no

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 OSLO

Tlf. 69 88 84 00

Medema
Easytravel AS

Flyporten
2060 GARDERMOEN

Tlf. 64 82 17 60

Ballangen
Flerbrukshall BA

Terassen 26
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 91 70/417 85 2

Boveiledertjenesten
Løken

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

avd. Bømlo
5443 BØMLO

Tlf. 03 240

Salg av brukte handicap biler.
Ombygging og tilpassing etter ditt behov/ønske.

Vi utfører også servicer og vedlikehold
ved vårt autoriserte verksted.

Ta kontakt med Ove Valhovd
for en hyggelig og uformell bilprat.

Vinjarmoen, 2870 Dokka
Mob Ove:     932 23 831
Mob Anne:    477 58 101

E-post: ove@valhovd.no
Web: www.valhovd.no

Fjell Industries
Småloane 5

5343 STRAUME
Tlf. 56 31 26 00

H. Clausen AS
Gaupev. 21

1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 64 92 37 30

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

Kiwi Ranvikskogen
Ranvikskogen 4

3212 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 14 90

Åpningstider:
Man-Fre 07-23, Lør 09-20

Økonor Vesterålen
Markedsgata 5

8450 STOKMARKNES
Tlf. 76 11 87 70

4818 FÆRVIK
Tlf. 37 05 85 00

Rakkestadv 1, 1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Svendsenʼs Glass-Service AS
Brobekkv. 104, 0582 OSLO

Tlf. 22 64 06 68
Ring oss 24 timer i døgnet, vi rykker ut øyeblikkelig!

Ring 815 GLASS (815 45 277)

Janʼs
Byggeservice

Engfaret 7 E
1518 MOSS

Tlf. 928 65 313

Hornmoen
Bruk A/S

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

E-mail: post@hornmoenbruk.com
www.hornmoenbruk.no

Aaserud
Møbler A/S

Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Harald Lorentzen AS
Båthavna 22

1680 SKJÆRHALLEN
Tlf. 69 37 97 58

Hytteutleie - Bilparkering
- Båtplass

Arendal
Dyreklinikk

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Krisesenteret i Stavanger er døgnåpent tilbud til
mishandlede kvinner, menn og deres barn.

Se mer på våre nettsider www.stavanger-krisesenter.no

Veritasv 1, 1322 HØVIK
Tlf. 67 57 99 00

Sole Invest AS
Dronningengsg 3

0152 OSLO
Tlf. 22 40 40 00

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER
Tlf. 975 79 001

AS Solberg VVS
Solungen 6
2270 FLISA

Tlf. 62 95 21 66

Arbeidergata 11
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 14 50

Svenskv 20
8601 MO I RANA
Tlf. 75 13 61 00

Youngsgt 11
0181 OSLO
Tlf. 02 390

Rundhaug
Busser AS

Røyelen
9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 63 40

Multirent AS
Skjåholmen

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Neglspretten
Fotterapi

Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Fred Olsens g 2
0152 OSLO

Tlf. 22 34 10 00

Østo
Ortopedisenter AS

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

sosialtenesta, har krav på ein plan. 
Dette kan gjelde dei fleste av våre 
utviklingshemma dersom dei 
eller pårørande/verge ønskjer det. 
Planen skal utarbeidast av helse-/
sosial-/ spesialisthelsetenesta. 
Det er ofte mest naturleg at den 
kommunale helse/sosialtenesta 
er ansvarleg for arbeidet. Det skal 
oppnemnast ein koordinator for 
planen som syter for framdrift. 
Det skal finnast berre ein plan.

Planen skal innehalde mål, 
resursar og behov. Viktige nærper-
sonar for den utviklingshemma 
skal delta i planarbeidet på ein 
eller annen måte. Planen kan vere 
lang eller kort utifrå trongen. 

Innleiarane peika på at kanskje 
det viktigaste med ein individuell 
plan er sjølve prosessen der den 
utviklingshemma blir i sentrum 
og får komme fram med det han 
eller ho ønskjer. Enten sjølv eller 
gjennom talspersonane.

Brosjyra inneheld forskrift om 
individuell plan, skjema og døme 
på plan. Den  kan skaffast gra-
tis ved å ta kontakt med Statens 
trykksaksekspedisjon på e-post: 
trykksak@helsedir.no

TEmA 5: Likemannsrollen – hva 
slags likemannsarbeid som er 
utført, problemer i likemann-
sarbeidet

Arbeidsform: Meningsutveksling 
fra deltakerne om hvordan like-
mennene blir brukt og hørt, hva 
som føles som de største prob-
lemene ved å være likemann, 
hva slags likemannsarbeid som 
utføres.

Innleder: Helga Jørgensen

Temaansvarlig og referent: Helga 
Jørgensen

Alle fylkeslagene rapporterte om 
likemannsarbeidet i sine fylker. 

Det jobbes godt med flere av 
arbeidsområdene. Særlig ble 
nevnt: Hjelp til individuell plan, 
enkeltvedtak, klagesaker, egenan-
del for tjenester i bolig, skoletil-
bud, arbeidstilbud, ferie- og fritid.
Å få aksept som likemann er ikke 
lett, men et fullmaktsskjema er et 
godt hjelpemiddel.

TEmA 6: Søskenutfordringer i 
likemannsarbeidet

Søskens opplevelser, følelsen av 
å komme i annen rekke. Den utv.
hemmede alltid ”viktigst” og får 
mye tid og oppmerksomhet av 
foreldre, søsken som blir gitt for 
mye ansvar. Hvordan likemenn 
kan hjelpe foreldre og søsken. 
Overtagelse av vergerollen etter 
gamle foreldre – tør søsken si nei? 
Retten til søskens egne liv. 

Arbeidsform: Innledning, innspill 
fra salen, drøfting av problemstill-
inger for likemenn, gode råd.

Innledere og temaansvarlige: Geir 
Hanssen og Yngvar Hurlen, Oslo 
og Akershus fylkeslag.
Jeg er 58 år og var 5 år når jeg fikk 
en bror med Downs syndrom.   
Det var en som ”stjal” oppmerk-
somheten fra meg og min bror. 
Han trengte mer stell og tilsyn en 
oss andre.

Ingen fortalte meg hva som feilte 
min bror. Men i den senere tid har 
jeg fått vite at mamma og pappa 
heller ikke fikk vite hva som var 
galt før lenge etterpå.  Min samvi-
tighet  gjorde at jeg tok ansvar for 
min bror. Jeg var ikke med skole-
kamerater etter skoletid før etter 
at min bror fikk plass på institus-
jon. Han trengte jo noen å være 
med. 

I dag er jeg hjelpeverge for 
ham. Jeg tar med av hans tilbud 
for omsorg og økonomi.

Som eldste i en barneflokk på 5, 
hvor yngste var en søster (f.1965) 
med Downs syndrom, måtte 
man ta tidlig ansvar. Vi andre søs-
ken skulle klare oss selv tidlig, og 
måtte ta tidlig ta ansvar. Unnlot 
å ta opp egne vansker/utfordrin-
ger da foreldrene hadde mer enn 
nok. Oppveksten og omsorgs-
oppgavene i tidlig alder har pre-
get valg av yrke senere i livet. Ble 
en omsorgsperson, og har siden 
arbeidet for at utviklingshem-
mede skal ha det bra.  Opplevde 
ikke misunnelse over at hun fikk 
30 julegaver mens jeg selv fikk 5 
siden hun var eneste jente i unge-
flokken, men heller en utpreget 
rettferdighetssans over at hun 
også skulle ha rett på sine ting.  
Søster tok mye av oppmerksom-
heten i sosiale lag - ble familiens 
klovn. Søster var godt integrert i 
lokalsamfunnet – hun var den hun 
var. Mor stod veldig på for at hun 
skulle følge en mest mulig normal 
oppvekst. Opplevde først annerle-
desheten til fulle da hun begynte 
på skolen, hvor andre elever lo av 
hennes stabbete gange, eller hva 
hun gjorde og sa. 

Selv i dag blir jeg litt flau over 
hennes høye nys under besøk på 
restaurant etc, da dette tiltrekker 
seg stor oppmerksomhet. 

Hun bor nå sammen i et bokol-
lektiv sammen med 2 andre funk-
sjonshemmede. De er sterke på 
sine områder ved at de utfyller 
hverandre. Selv om jeg bor på 
en annen kant av landet invite-
res hun hver jul hjem til oss noen 
dager. Det er tilrettelagt at hun 
kan være med oss når vi ferierer 
på fødestedet. 

Ektefelle har nærmeste tatt 
over min «søskenrolle», og er den 
som er flinkest til å dyrke kontak-
ten da hverdagen kan ta så mye 
av oppmerksomheten at jeg 
glemmer helt å ta kontakt.  

ORGANISASJONSSAKER
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ANNONSER ADRESSER OG TELEFONNUMMER

Verv Navn Adresse Telefon E-post:

Landsstyret

Leder Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Nestleder  Erna Drønnesund Midøy, 6475 Midsund 71 27 97 30 / 411 62 851 ernad@online.no

Sekretær  Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84 ivar.tolstad@nenett.no

Kasserer  Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580 

Styremedlem  Turid Jahren Hellevn. 13, 2319 Hamar 62 52 26 25 / 909 43 894  turidjah@online.no

2. vararepr.:  Thor Henriksen Karl Andersensvei 149, 1086 Oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

3. vararepr. Frøydis Lange Folke Bernadottesvei 43, 0862 Oslo 22 58 01 85 / 922 08 880

Fylkesledere

Oslo og Akershus Geir Hanssen Grindstuvn. 36, 1349 Rykkin 951 02 725 geir.hanssen@gmail.com

Hedmark og Oppland Turid Jahren Hellevn.13, 2319 Hamar  62 52 26 25 / 909 43 894  turidjah@online.no

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

Rogaland Beathe Hebnes Hundvågvn.41, 4085 Stavanger  51 54 81 93                          beathe.signy.hebnes@lyse.net

Hordaland  Jostein Søreide Saksarrinden 62, 5253 Sandsli  55 22 97 98 / 995 39 430  jostein@avdeling5.no

Sogn og Fjordane Harald Hansen Djupedalen, 6740 Selje 57 85 99 74 / 986 49 364 mkvameha@online.no 

Møre og Romsdal Otto Drage 6146 Åheim 481 05 029 / 70 02 41 69 eina-dra@online.no

Troms Ole Kr. Berntsen Leiknes, 9300 Finnsnes  905 60 531  olkrbe@online.no

Midt-Troms Helga Jørgensen 9302 Rossfjordstraumen 908 71 580 
      
Trøndelag Asbjørn Sandvik Postboks 86, 7221 Melhus  72 87 20 86 / 481 25 917  karsoll3@online.no

Fylkeskontakter

Vestfold Ivar Tolstad Villaveien 3B, 3674 Notodden 35 02 03 84  (se ovenfor)

Annet

Redaktør Jann-Oskar Granheim Finnfjordeidet, 9300 Finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

LUPEs kontor LUPE Hans Nilsen Haugesg.  22 22 14 82 
  44B, 0481 Oslo 
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