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det er opplest og vedtatt at et meningsfylt liv innebærer å ha et arbeid 
å gå til...

mange av oss kan velge å arbeide deltid  
– noen kan ikke.
mange av oss kan velge et arbeid og kvalifisere oss for dette
– noen kan ikke.
mange av oss kan velge en jobb som for oss er meningsfull
– noen kan ikke.
mange av oss kan velge en jobb som for andre er tullete
– noen kan ikke.
mange av oss arbeider ikke
– men vil det. 

dette kunne ha vært innholdet i en vise, men det er opp til politikerne om 
vi skal se enden på den. mange utviklingshemmede har ikke et dag- eller 
arbeidstilbud, og for de aller svakeste ser vi en tendens til at kommunene 
fatter vedtak om et helhetlig omsorgstilbud hvor all aktivitet skal ta ut-
gangspunkt i boligen. i anbudsutsettingen er dette blitt mer og mer vanlig. 
dette innebærer svært ofte at den utviklingshemmede ikke har daglig et 
sted å gå til. det er «søndagsplan» hele året. for kommunale tilbud handler 
det om å utnytte resursene på en fornuftig måte. tidligvakter som følger 
til dagtilbudet er fornuftig bruk av resursene – men da går man tross alt 
til et tilbud som vi kaller arbeidet eller dagtilbudet. når kommunen sier 
opp dagtilbud hos private aktører, så er tanken at de ønsker å benytte 
egne resurser. når kommunen sier opp deler av dagtilbudet, er det fordi 
turnusene i de samlokaliserte boligene har for mye folk på enkelte dager 
(som oftest onsdager). uønsket hjemmetid gir ikke en følelse av å ha et 
arbeid å gå til. 

nå må visen få en annen lyd. vi må tilrettelegge for arbeid og sysselsetting 
for de aller svakeste – de som ikke evner en omstilling eller har forut-
setninger for en ordinær jobb. vi må forandre vår oppfatning av hva som er 
meningsfullt. hva som er meningsfullt er individuelt

et tv-innslag fra et bilverksted for noen år siden intervjuet en mann som 
sa han var billakkerer. så zoomet kameraet ut og vi kunne se at han hadde 
hverken armer eller ben. robot gjorde jobben, men fabrikken hadde laget 
en arbeidsplass for ham hvor han ved hjelp av en hodebryter kunne starte 
prosessen. 

vi må inkludere arbeidstakere – ikke ekskludere mennesker med funksjons-
hemming. støtt opp om all aktivitet slik at den blir meningsfull. ikke la våre 
fordommer om hva som er mulig styre. det går an. lovbestem at utviklings-
hemmede skal ha rett til arbeid eller dagtilbud, og la de selv få bestemme 
om de vil ha full dag eller deltid ut fra deres forutsetninger.

kjære politikker og medmenneske; når sa du sist noe positivt til en som 
til daglig gjorde en jobb du selv ikke ville gjøre, eller som du selv ikke så 
meningen i. vis interesse!

yngvar b. hurlen
vararepresentant landsstyret

lovfest retten til 
arbeid og dagtilbud!

annonser

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

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Enebakk kommune
Tlf. 64 99 20 00

postmottak@enebakk.kommune.no
www.enebakk.kommune.no

Ullensaker kommune
Tlf. 66 10 80 00

postmottak@ullensaker.kommune.no
www.ullensaker.kommune.no

AUST-AGDER

Tvedestrand kommune
Tlf. 37 19 95 00
E-mail: tvedestrand@kommune.no

www.tvedestrand.kommune.no
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Gamvik kommune
Tlf. 78 49 63 00
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www.gamvik.kommune.no

Vardø kommune
Tlf. 78 94 33 00

postmottak@vardo.kommune.no
www.vardo.kommune.no

HEDMARK

Elverum kommune
Tlf. 62 43 30 00

postmottak@elverum.kommune.no
www.elverum.kommune.no

Kongsvinger kommune
Tlf. 62 80 80 00

postmottak@kongsvinger.kommune.no
www.kongsvinger.kommune.no

HORDALAND

Odda kommune
Tlf. 53 65 40 00

postmottak@odda..kommune.no
www.odda.kommune.no

MØRE og ROMSDAL

Haram kommune
Tlf. 70 20 75 00

postmottak@haram.kommune.no
www.haram.kommune.no

Herøy kommune
Tlf. 70 08 13 00

postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no

Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
Tlf. 71 11 10 00

postmottak@molde.kommune.no
www.molde.kommune.no

NORDLAND

Andøy kommune
Tlf. 76 11 50 00
E-mail: postmottak@andoy.kommune.no

www.andoy.kommune.no
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E-mail: heroy.kommune@heroy-no.kommune.no

www.heroy-no.kommune.no

Vefsn kommune
Tlf. 75 10 10 00
E-mail: vkop@vefsn.kommune.no

www.vefsn.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Inderøy kommune
Tlf. 74 12 42 00
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

Levanger kommune
Psykisk helse og oppfølgingsteneste
Tlf. 74 05 25 00
E-mail: postmottak@levanger.kommune.no

www.levanger.kommune.no

OPPLAND

Gran kommune
Tlf. 61 33 84 00

postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

ROGALAND

Tysvær kommune
Tlf. 52 75 70 00

post@tysver.kommune.no
www.tysver.kommune.no

SOGN OG FJORDANE
Gaular kommune
Tlf. 57 71 85 00

postmottak@gaular.kommune.no
www.gaular.kommune.no

SØR-TRØNDELAG
Hitra kommune
Tlf. 72 44 17 00
E-mail: postmottak@hitra.kommune.no

www.hitra.kommune.no

Midtre-Gauldal kommune
Tlf. 72 40 30 00
E-mail: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

www.midtre-gauldal.kommune.no

TROMS
Lavangen kommune
Tlf. 77 17 65 00
E-mail: post@lavangen.kommune.no

www.lavangen.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
Tlf. 69 37 50 00

postmottak@hvaler.kommune.no
www.hvaler.kommune.no
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hallen var nær stappfull ved festivalstart (400 tilskuere). 
ordføreren var til stede. i fjor var forsvarsministeren til 

stede, og hun ble mottatt av staute karer i stram givakt. 

en mengde scener ble presentert. helt utrolig hva sjefene for 
kulturgruppa hadde klart å få deltakerne til å gjennomføre. 

revynumrene kom tett i tett, og tilskuerne hylskreik i latter i 
hvert nummer. utviklingshemmede, som vi pårørende ikke i det 
hele tatt  trodde hadde vært mulig å få til å prestere det de 
gjorde, var blitt de reineste skuespillerne. det er en fantastisk 
kjempejobb lederne marit bøe, tor olav kaasa og ruben kvålseth 

gjør og har gjort gjennom flere år. de har ofret mye fritid og gjort 
enormt mye praktisk arbeid for å få det til. takk til dem – og gi 
aldri opp!

vi var redde for at gruppa skulle bli lagt ned under budsjett-
behandlinga, for notodden har jo havnet på robeklista, men 
streke krefter bisto til opprettholdelse av gruppa.

de utviklingshemmede får en mye høyere livskvalitet og livsglede 
ved å være med på dette over halvparten av deltakerne er lupe-
medlemmer! fylkeslaget har støttet kulturgruppa med litt 
penger.

kulturskolen på notodden har et enestående tilbud til utviklingshemmede, 
nemlig kulturgruppa. kulturgruppefestivalen gikk i år av stabelen 

den 11. juni i idrettshallen på notodden.
– ivar tolstad –

– en enestående suksess!

     kultur-
      gruppe-
festivalen 

20
14
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før selve døden oppstår - den er blitt beskrevet som en «normal 
prosess», men livet er langt fra normalt hvis man går gjennom en 
prosess som dette. 

natasha sier at av barn med diagnoser som innebærer et 
forkortet livsløp, utgjør barn med kreft 30%. de fleste øvrige er 
barn som kan defineres i målgruppen til lupe. i norge er vi flinke 
med helse- og omsorgsoppgaver slik at mange i dag lever langt 
inn i voksen alder. dermed kan foreldre – og søsken – oppleve å 
være i ventesorg i mange år

årets likemannssamling ble åpnet av harald hansen, han        
takket alle for oppmøtet og spesielt med tanke på at det 

dette året var komt en del nye medlemmer til samlinga. sekretær 
geir hanssen tok over og informerte om en del praktiske saker i 
forbindelse med samlinga før man begynte på det faglige.

Cato ellingsen begynte den faglige delen med temaet samarbeid 
mellom bolig og hjem. han holdt et meget godt innlegg der han 
delte sine erfaringer som vernepleier i forhold til samarbeid 
mellom bolig til den utviklingshemmede og pårørende. han hadde 
mange gode eksempel på forskjellige saker og var svært villig 
til å høyre på kommentarene fra deltagerne. det ble en flott 
kommunikasjon mellom Cato og deltagerne, og mange ble godt 
førnøyde med dette temaet.

ta i bruk ordet ventesorg!
mor og teolog natasha pedersen ga oss under likemannssamlingen 
i april en flott innføring i tilstanden som mange foreldre befinner 
seg i, og som vi likemenn møter i hverdagen. for mange av 
oss var dette gjenkjennbart og vi kunne levende forestille oss 
hvordan dette oppleves. det svingte fra rørende historier til 
befriende latter. begrepet ventesorg er et relativt nytt begrep 
med omfattende innhold, men som lett forklarer den tilstand 
som foreldre og søsken til barn med et forkortet liv befinner seg 
i. begrepet, innholdet og betydningen er benyttet utenlands i tiår, 
men er nytt i norge. ordet er nettopp tatt inn som et medisinsk 
begrep av legeforeningen. 

natasha pedersen startet foreningen «ja til lindrende enhet 
og omsorg for barn» for få år siden. gjennom denne foreningen 
arbeider hun energisk i politiske råd og utvalg både nasjonalt 
og internasjonalt. hun sier at å få et funksjonshemmet barn 
innebærer store utfordringer for foreldrene (og søsken). det er 
mange spørsmål som skal besvares og mange tanker man gjør 
seg om den nyfødte. mange av de utviklingshemmede barna 
kommer til å få et avkortet liv, avhengig av hvilken diagnose 
barnet får. grunnet tilstander hos barnet vil følgesykdommer 
medføre at barnet ikke lever så lenge som vi kan forvente av et 
friskt barn. foreldrene går inn i en sorgfase som i dag omtales 
som ventesorg. 

ventesorg er en «normal» sorg som oppstår når en pasient eller en 
pårørende «venter» et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. 
det kan også brukes ved andre tilstander og situasjoner som  at 
noen er rammet av demens. enkelt sagt en situasjon der man 
«vet» at man kommer til å miste eller har mistet noe eller noen 
som betyr mye.

som ord dekker ventesorg mye, det et verdig, varmt, vakkert og 
skjørt på samme tid. et ord som beskriver og dekker en tøff og 
vanskelig prosess og brukes i sorgens mangfoldige landskap 
og kuperte terreng. ventesorgen har mange av de samme 
symptomene som man opplever etter at et dødsfall har funnet 
sted. den inneholder mye av de samme tankene, følelsene, 
kulturelle og sosiale reaksjonene.  ventesorg - en følelse av tap 

likemanns-
samlingen 20

14

1

noen av deltagerne på likemannssamlingen.

Cato ellingsen holdt et 
meget engasjerende 
innlegg med mange 
gode innspill fra salen.

donasjon i forbindelse med  
professor jens Christian 

hansens bortgang.

lupe vil med dette takke 
alle for gavene vi har fått i  
forbindelse med professor 

jens Christian hansens 
bortgang.

på vegne av styret,
harald m kvame hansen, 

forbundsleder
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160 
deltakarar og like mange medhjelparar deltok  i årets 
monsiaden  på eidså i vanylven. deltakarane var ifrå 

ti kommunar på søre sunnmøre og ytre nordfjord. 

det strålande veret gjorde leikane til ein sommarfest for alle. 
mange av deltakarane har vore med før, og gjensynsgleden var 
stor.

eldsjel og initiativtakar mons sandnes ynskte velkomen. lupe 
vanylven orienterte om lupe. møre og romsdal fylkeskommune 
v/seksjonsleiar for folkehelse og aktivitet erklærte leikane for 
opna.

det var felles oppvarming til fengande rytme før leikane starta 
med 400 meters løp. og det var aktivitetsløype med mange 
postar, her var balansering på ei fjøl, slå spikar i ein hoggestabbe, 
overraskingsboks, kast med liten ball, pilkast på ballongar, kast 

på boksar, gjenkjenning av blomster og tresortar, gjenkjenning av 
gjenstandar i tøypose, potet/eggeløp, kast av ringar, gjenkjenning 
av dyr, gjenkjenning av personar på bilete, lengdehopp og 60 
meters løp.

den tradisjonelle bocciaturneringa har vorte stadig meir populær. 
ein har måtta utvide antal baner og kvar kommune kan no stille 
med to lag. mange trenar til turneringa. i år kom vågsøy og 
selje til finalen, og vågsøy vann turneringa. alle som tok del i 
aktivitetane fekk utdelt enten medalje eller pokal.

det faste dansebandet merkesteinane er no diverre lagt ned. 
bandet fjæresteinane frå ulsteinvik har no teke over som 
hovudband på monsiaden. flott musikk og dans gav god stemning 
til maten . det vart servert pølser og brus, kaffe, kaker og frukt. 
alle var gode og mette før dei reiste heim.

monsiaden starta opp i 1995, og i år var det 19. gongen monsiaden vart arrangert. 
monsiaden er idrettsleikar for rullestolbrukarar og andre 

med omfattande funksjonshindringar.
– jan svein hammer, lupe vanylven –

monsiaden 2014

monsiaden 2014. alle foto: jan svein hammer

1

2 3

4 5

1 2 3 4 5
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godt av fysisk 
aktivitet

i region midt-norge deltar ca 16 lag fra forskjellige idrettslag 
med anslagsvis ca 300 deltakere. spillerne over deltok i 

vinter på en todagers turnering i fotball på verdal, hvor elevene 
på idrettslinjen ved verdal videregående skole stod som en god 
teknisk arrangør. stor stas for den enkelte deltaker hvor alderen 
varierte fra ca 13-55 år. 

i slutten av august møtes spillere fra hele landet til den årlige 
landsturneringen (pu). denne gangen vil arrangementet foregå 

på stjørdal, nord-trøndelags største by. man regner med at 
det stiller ca. 2400 deltakere inkludert spillere, ledsagere og 
foreldre/verger. i fjor foregikk arrangementet i tromsø under 
meget gode værforhold. en stor opplevelse for oss alle.

lupe trøndelag vil under den tredagers turneringen på stjørdal 
være tilstede og benytte anledningen til å fortelle deltakerne om 
lupe og det arbeidet og støtte vi gir våre medlemmer. vi sees 
på stjørdal.

ative ungdomme som alle er medlemmer av lupe. fra venstre: trym kvalvåg røkkum (ranheim/malvik), tryms far olav og mauricio 
skjetne (flatås lions/trondheim) sammen med flatåstrener helge gudmundsen. til høyre: anja haugen (skauga rissa/leksvik).

norges håndballforbund og fotballforbund har gjennom tiår arrangert turneringer i 
de forskjellige regioner tilrettelagt for spillere med utviklingsheming 

og/eller store sammensatte problemer. 
– magne skjetne, lupe trøndelag –

farvel til 
velferdsstaten?

det har pågått i noen år, men ikke mange har vært klar over 
dette. utviklingshemmede som trenger mye hjelp legges ut 
på anbudsportalen for offentlige anskaffelser. hvorfor gjør 
kommunene dette? det er i hovedsak 3 grunner til at de gjør 
dette: 1) spare penger, 2) bli kvitt brysomme foreldre og 3) 
kommunen har ikke noe alternativ og brüssel har bestemt.

1. spare penger
kommunen har ytelsesbasert pensjon. dette er en tjeneste-
pensjon som er forhandlet frem i tariffavtaler. da ideelle 
aktører som landsforeningen for hjerte og lungesyke (lhl), 
nasjonalforeningen for folkehelsen, norske kvinners sanitets-
forening, røde kors, blå kors, kreftforeningen, frelsesarmeen, 
samt et utall menighetssykehjem m.m. startet sin virksomhet 
for å bedre tilbudet til trengende, måtte de forplikte seg til at 
ansatte skulle ha offentlig tjenestepensjon (ytelsesbasert 
pensjon). tariffavtalene var identiske, eller tilnærmet identiske, 
med det som gjaldt i stat og kommune. i dag utgjør pensjons-
utgiftene kanskje 18% av lønnsutgiftene for institusjonene. 
dette vet de private aktørene. de opererer med 2-4% i pensjon, 
og i konkurranseøyemed legger de anbud tett oppunder dette. 
dermed utkonkurreres de ideelle aktørene, og de private aktørene 
skummer fløten. i følge kommunene er de like i tilbud, men har 
billigere pris. klart det.

ytelsesbasert pensjon er gunstig for arbeidstakerne, og ved å 
kvitte seg med disse forpliktelsene kan kommunene spare mange 
penger – tror de. leverandørene er fullt klar over hva kommunens 
egne tilbud koster, og legger frem et tilbud som ligger tett 
oppunder (– eller til og med over) det som tilbudet koster i dag. 
de kjenner kommunens forpliktelser – tariffavtalene er offentlige. 
fremtidige utfordringer er at ansatte i virksomhetene som får 
anbudet har en dårligere pensjon som i fremtiden gir de ansatte 
mindre å rutte med. differansen er i hovedsak overskuddet til  
leverandørene. 
 

vi lar oss forføre med at anbud skal gi et større mangfold og mer å 
velge mellom for brukerne. større bedrag er ikke blitt presentert. 
fritt brukervalg er fremhevet fra flere hold. det gjelder ikke for 
alle. enkeltpersoner legges ut på anbud uten mulighet for å 
kunne velge. kommunen skal spare, og noen skal tjene penger. 
dette går på livet løs – bokstavelig.

de små aktørene som skal representere et mangfold slipper 
ikke til, og virksomheter kjøpes opp av større. overskuddet 
(det som skulle ha vært pensjonen) føres ut av landet. husker 
du eldremilliarden som skapte politiske diskusjoner for noen 
år tilbake? noen år senere kunne vi lese om at et navngitt 
firma i eldreomsorgen hadde et overskudd på en kvart milliard. 
pengene ble ført ut av landet da konsernet var eid av utlendinger 
(svensker). fagforbundet har sett på selskapsstrukturene til 
flere aktører, og det er entydig at pengene forsvinner til utlandet.

paul Chaffey i kommunal- og moderniseringsdepartementet 
proklamerte i vår at kommunene i fremtiden må belage seg 
på at de må konkurrere om å sikre seg de beste folkene i en 
konkurransesituasjon. slik er det i dag også, men kompetanse 
koster. vil dette medføre billigere tjenester ved at virksomhetene 
byr over hverandre? vi trenger mange, svært mange, ansatte i 
pleie- og omsorgssektoren. dette er lavtlønnede arbeidstakere. 
flere og flere rekrutteres blant våre nye landsmenn som utgjør en 
arbeidsstokk med utstrakt mangel på språk og kulturforståelse. 
disse trenger omfattende opplæring. 

2. bli kvitt brysomme foreldre
foreldre vil det beste for barnet. noen er krigere og benytter 
store personlige resurser på barnets omsorgstilbud. andre 
foreldre med barn som har et forkortet liv, forsaker svært mye 
ved å være omsorgspersonene langt ut over det normale både 
i tid og intensitet. felles for alle er at de ønsker trygghet for 
barnet sitt, og gjør alt de kan for å oppnå dette. dette er gjerne 

bestemor har allerede blitt lagt ut på anbud – nå kommer tiden for onkel, tante 
og ungene. nåvel, sykehjemmet til bestemor er lagt ut, men nå legges onkel, 

tante og søsken også ut på anbud. 
– yngvar bj. hurlen, vararepresentant landsstyret –
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annonser

foreldre er i ventesorg. kommunen skjønner ikke at de brysomme 
foreldrene befinner seg der. flere foreldre opplever å bli truet med 
at om de ikke er fornøyd med tilbudet, så må kommunen legge 
barnet ut på anbud. dette er unødige stein til byrden. hva må ikke 
foreldrene oppleve av prøvelser! 

3. kommunen har ikke egne alternativ
det kan være at kommunen ikke har mulighet til å lage et tilbud 
da det er mangel på kompetanse, personale og fasiliteter. dette 
kan være årsak i at de har lagt ut tidligere oppgaver på anbud, 
og har derfor ikke noe eget tilbud. dermed blir de tvunget å kjøpe 
dyre tilbud. 

kommunene skal spare penger, men hvilke penger sparer de. 
det er mange aktører som kommer med pristilbud (legger inn 
anbud), og det er mange gode aktører som har et engasjement, 
og som virkelig står på. etter hvert så skrumper disse inn ved 
at virksomheter kjøpes opp, og det blir færre aktører. i sverige 

har de lang erfaring med dette. i dag er de to store aktører som 
dominerer helt. de samme etablerer seg nå i norge for fullt. de 
kommer ikke av ideelle grunner. i deres øyne skal de skumme fløten 
som for andre skulle være fremtidig pensjon. tjenestepensjonen 
er opptjent lønn. dette skal komme arbeidstakere til gode i 
alderdommen. med en voksende eldrebølge skal pensjonen bidra 
til at pensjonstilværelsen skal være bærende. når fagforbundets 
representant viser selskapsstrukturer hvor differensen i 
anbudsrunden utgjør overskuddet, og dette overskuddet føres 
ut av landet, må vi regne med en eldrebølge som har lavere 
betalingsevne, og hva vil ikke det gjøre med samfunnsstrukturen. 

det er fristende å si farvel til velferdsstaten, men vi skal ikke 
gi opp. vi må fortsatt ta vare på de mange flinke helse- og 
omsorgsarbeiderne vi har, og vi trenger flere. støtt opp om de 
som tar utdanning innen helse- og omsorgsarbeid, og de mange 
ufaglærte som har «det» i seg, og gjør en flott og viktig innsats 
uten en formell kompetanse.

Ole Kjosvold
ur & optik

Storg. 15
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 01 60

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

Sweco Norge AS
avd Trondheim

 Professor Brochs gate 2
7030 TRONDHEIM
Tlf. 73 83 35 00

Skårersletta 55
1473 LØRENSKOG

Tlf. 21 61 10 00

3241 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 22 60
www.telefast.no

Bamble Taxi
 Krabberødveien 1
3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 02 20

Steinarbarnehagen
på Hedemarken

 Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

Lamholmen, 8305 SVOLVÆR
Tlf. 76 07 22 22

Kiropraktisk
Klinikk
 Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Opaas
Kompetansesenter

 Telegata 2
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 30 00

 Industrivegen 26
2270 FLISA

Tlf. 62 95 26 66
www.atico.no

Gulv og Tak AS
Solbergv. 5, 4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Ullensaker
kommune

Rådhuset
2051 JESSHEIM
Tlf. 66 10 80 00

Renholds
Ekspressen AS

 Bakkeveien 2
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 75 55

Norcem Brevik
 3991 BREVIK

Tlf. 35 57 20 00

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
Voldportg. 73

1632 GAMLE FREDRIKSTAD
Tlf. 69 32 10 11

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Prinsens g 9
1530 MOSS

Tlf. 69 25 14 68

YX
Valestrandsfossen

Osterøy Servicesenter
Småland

5281 VALESTRANDSFOSSEN
Tlf. 56 39 41 86

Ragna Rindals
Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
 0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

NAV
Hjelpemiddelsentral

Nordland
 8001 BODØ

Tlf. 75 42 67 00

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

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

DNB Bodø
Tlf. 03 000

Optimera AS
Monter Vest

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Sagstad
Kassefabrikk

 Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

0115 OSLO
Tlf. 22 40 15 00

Telepizza AS
 Gudbrandsdalsvegen 199

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 99 51

Plan og Prosjekt
Arkitekter A/S

Storg. 75
2601 LILLEHAMMER

Tlf. 61 05 90 00
www.ppark.no

Fjellheim
Brønnboring A/S

Lausgardsvegen 40
2860 HOV

Tlf. 61 12 23 26

Skårberg
Maskin AS

Gausetvegen 742
3656 ATRÅ

Tlf. 905 78 044

ATS Gjøvik/Toten AS
 Damstedet 4

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

Spar
Haga Mat AS
Hystadvegen 250

5407 STORD
Tlf. 53 40 43 00

Ringebu Fåvang
Innkjøpslag SA

Fåvangvegen 2
3634 FÅVANG

Tlf. 61 28 13 33

Thingstad Pall- og
Kassefabrikk AS

Floodmyrveien 17
3946 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 55 76

Neglspretten
Fotterapi

Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Lerkendalvegen 2
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

T. Aasen
Solskjerming AS

Forusbeen 10
4033 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Brække
Eiendom AS

 Tollbug 115
3041 DRAMMEN
Tlf. 32 81 66 00

Bilvarehuset
Anker AS

 Statsm. Otto Blehrs v 1
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 53 50

5643 STRANDVIK
Tlf. 56 58 16 49

Solregn AS
 Industriv 5

1481 HAGAN
Tlf. 67 06 73 00

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Vålaugsvegen 138
2032 MAURA

Tlf. 63 99 77 90

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 22 88 25 00

Elcom AS
 Storg 11 A

7900 RØRVIK
Tlf. 74 39 39 33

Ewos AS
avd Balsfjord

Bergneset
9050 STORSTEINNES

Tlf. 77 72 01 35

 Strengenv 38
3825 LUNDE

Tlf. 35 94 69 00

Johansen
Skogsdrift A/S
2415 HERADSBYGD

Tlf. 995 27 327

Gravemaskinfirma
Torkild Øveren

Solumv 179
3533 TYRISTRAND

Tlf. 900 48 349

Bayer AS
 3165 TJØME

Tlf. 33 39 04 04

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00

Ryghg.
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 44 40

Nord Marin A/S
 Bedriftsv. 100

3735 SKIEN
Tlf. 35 59 72 22

Fræna
vidaregåande skole

 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Borgar Kittilsen
Verksted AS

Hother Bøttgers g 16
3725 SKIEN

Tlf. 35 90 57 57

Olav Kyrres g. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf. 72 82 98 00

Industrig. 47, 5200 OS
Tlf. 56 30 99 80

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

3946 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 57 00

Spar Nesna
 Skolevegen 35

8700 NESNA
Tlf. 75 05 61 81

Råde Vertshus
Mosseveien 16

1640 RÅDE
Tlf. 69 28 57 25

Rema 1000
Sandnessjøen

Nesset
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 04 01 30

Halden
Betongtransport AS

 Korterødveien 26
1794 SPONVIKA
Tlf. 69 18 40 76

Hospitalet
 Lysaker Torg 25
1366 LYSAKER
Tlf. 950 69 998

Rema 1000
Bjørkelangen

 Rådhusveien 5
1940 BJØRKELANGEN

Tlf. 63 85 61 48

Lastebiltransport
Olav Holdal

 2917 SKRAUTVÅL
Tlf. 992 25 762

Tannlege
Lisa Gjøvik Andresen

Torggata 83
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 46 00

Pedersen
Regnskapskontor AS

 Stasjonsveien 10
1580 RYGGE

Tlf. 69 23 55 40

Høgskolen i
Hedmark

Hamarveien 112
2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 00 00

fra 1. januar 2015 får vi ny uføretrygd. denne vil bli skattlagt 
som lønn. nettoinntekten vår skal ikke reduseres så det 

betyr at bruttoinntekten økes.
 
bostøtte er en statlig tilskuddsordning som utbetales av 
husbanken. hvor mye vi får vi evtuelt får i bostøtte avhenger 
av hva vi har i inntekt og slik regelen er for øyeblikket inntekt 
reguleres bostøtten av bruttoinntekten.
 
det er regelen slik den er i dag og hva som skjer med ny bostøtten 
når ny uføretrygd kommer er det ingen som vet for det er det ikke 
tatt noen avgjørelse på.

det eneste man vet er at når husbanken skal beregne bostøtten 
er hovedregelen at man tar utgangspunkt i siste ligning så etter 
alt å dømme vil ny uføretrygd gjøre innhugg i bostøtten fra juli 
2016.

det er derfor å håpe at politikerne våre vedtar noen overgangs-
ordninger som begrenser belastningen for det er urimelig at det 

er bruttoinntekt som skal sette rammen for hva man får fordi 
skattepenger er penger som du og jeg ikke ser noe av og som 
trolig vil føre til mindre økonomisk hjelp.
 
som om ikke dette er nok har enkelte kommuner innført gjengs 
husleie.

https://www.baerum.kommune.no/pagefiles/50845/
gjengsleie%20fakta%20ark%202013.pdf

og den er innført med hjemmel i husleielovens kapittel 4: 

http://lovdata.no/dokument/nl/lov/1999-03-26-17/
kapittel_4#kapittel_4

så man risikerer uten tvil å bli dobbeltstraffet.

med vennlig hilsen
steinar Wangen, ski i akershus

nye regler om 
uføretrygd 
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    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  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  helga jørgensen 9302 rossfjordstraumen 908 71 580 

styremedlem  turid jahren hellevn. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

1. vararepr.:  thor henriksen karl andersensv. 149, 1086 oslo 22 21 11 14 / 977 46 003 thorkhenriksen@hotmail.com 

2. vararepr.:  ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839 annstromholt@gmail.com

3.vararepr. yngvar bjarne hurlen fallanvn. 30a, 0495 oslo 476 14 769  yngvar.hurlen@nordreaasen.no

fylkesledere

agder synnøve tisland øvre laudal, 4534 marnadal 32 28 71 84 / 924 19 625 syn-ti@online.no

oslo og akershus geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkin 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

hedmark og oppland turid jahren hellevn.13, 2319 hamar  909 43 894  turidjah@online.no

telemark ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

rogaland beathe hebnes hundvågvn. 41, 4085 stavanger  51 54 81 93 / 974 14 176 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 magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magne.skjetne@ahlsell.no

vestfold ivar tolstad villaveien 3b, 3674 notodden 35 02 03 84  ivar.tolstad@nenett.no

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 

annonser kontakt info

Solstein AS
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40

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

Gir tilbud om helsetjenester til barn og unge med
funksjonshemminger som har spisevansker.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

Drammensveien 106, 0273 OSLO
Tlf. 21 03 05 00

www.bergesenstiftelsen.no

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

Ta vernepleierutdanning
i Nord-Norge!

Da er Høgskolen i Harstad stedet for deg:
Godt læringsmiljø,
Høy trivselsfaktor,
Boliggaranti og gode ordninger
for utenlandsopphold (Afrika,
Russland, USA, Norden og Europa).
Ca 1100 studenter.
Fantastisk og sentral beligghenhet
ved byens havnepromenade.

Nærmere info.:
Seksjonsleder Kirsti Koppen.
kirsti.koppen@hih.no  el. opptak@hih.no

Tlf. 77 05 81 00
www.hih.no

avd for vernepleierutdanninga
6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00

0103 OSLO
Tlf. 23 10 31 30

En virksomhet i Stift. Signo

Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

Midtre Gauldal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no
Toten Økonomitjenester AS

 Audheimgården, 2850 LENA - Tlf. 61 14 13 30

Et regnskap- og servicekontor
hvor DU kan få hjelp til:

- Landbruksregnskap - Skattespørsmål
- Kontrakter - Forretningsregnskap - Selvangivelser

- Lønnskjøringer - Eiendomsoverdragelser m.m.
Eide

Fjordbruk AS
5640 EIKELANDSOSEN

Tlf. 56 58 52 00

Flytanking AS
 7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 46 40

Pizzagrill AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 70 10 32

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

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

Hatløy Catering
Ulstein Verft

6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 83 08

Byggmester
Reidar Bjelland

Longamyrvegen 32
5415 STORD

Tlf. 905 55 311

Industriveien 5
7200 KYRKSÆTERØRA

Tlf. 73 10 11 20

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

Ramsvika
6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Flatanger
Regnskapskontor

7770 FLATANGER
Tlf. 74 22 19 00

Bølstadv. 28
3430 SPIKKESTAD

Tlf. 400 28 220

HR-Revisjon AS
Mart’n Senteret 4. etg. Torget

2403 ELVERUM
Tlf. 62 41 09 00

hr-revisjon@hr-revisjon.no
www.hr-revisjon.no

H. Ing. Asmyhr A.S
 Hvamsvingen 10
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Varli AS
Vestbyvegen 24

2420 TRYSIL
Tlf. 950 55 056

Byggmester
Evensen as

 Kollerøysveien 25 A
1400 SKI

Tlf. 64 88 94 45

Vidaråsen
Landsby

 Landsbyveien 34
3158 ANDEBU

Tlf. 33 44 41 00

Finn Hunstad A/S
Svinndalveien 7
1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32

Petter A. Olsen AS
Hauge 20

1684 VESTERØY
Tlf. 69 37 60 57

Drammen Kjøl
og Frys Eftf AS
 Kobbervikdalen 119

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 83 16 88

Låsgruppen b & t
Kallerudsvingen 5

2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

Sole Invest AS
 Dronningengsg 3

0152 OSLO
Tlf. 22 40 40 00

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 37 13 22 44

Andritz Hydro AS
Bergermoen

3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 52 00
www.andritz.com
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