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et stort og mangesidig ord, lett å si og lett å ta for gitt. fra 
barnsben av er vi opplært til at respekt ofte går oppover. vi 

skal ha respekt for foreldrene våre, for læreren, for sjefen, for alle 
autoriteter.

så har gudskjelov samfunnet over tid utviklet seg til at respekt 
også bør gå sideveis, og til og med nedover. det tar de fleste av 
oss som en selvfølge.

i helga var jeg for første gang tilstede ved en humanistisk konfir-
masjon. det var en ny og spennende opplevelse. flotte ung-
dommer i bunad og dress, og med en stolt og glad familie rundt 
seg. det var sterke reflekterte taler som alle tok utgangspunkt i 
at ethvert menneske er født fritt, og har rett til å gjøre sine egne 
valg og bli respektert for det. at frihet til å leve sitt liv slik som 
man ønsker er noe alle mennesker fortjener. men gjelder det for 
alle? gjelder det for «våre» barn og voksne?

 
utviklingshemmede har med årene fått mange lovfestede rettig-
heter i forhold til skoletilbud, botilbud og generell selvstendighet 
og medbestemmelse. hvorfor ser vi da at dette lovverket tolkes 
og håndheves så forskjellig rundt om i kommunene? hvorfor må 
så mange foreldre til utviklingshemmede fremdeles brøle så 
høgt for å få et godt og virkelig tilrettelagt tilbud i skole? eller at 
voksne utviklingshemmede skal få velge den boformen de ønsker 
seg, og få personale med god kompetanse og engasjement 
rundt seg i hjemmet sitt. media har ukentlig oppslag om uverdig 
forhold, og ulovlig bruk av tvang og makt, og forklaringen blir ofte 
sagt å være mangel på kunnskap og kompetanse. hvorfor blir 
dette så lett akseptert av samfunnet og de ansvarlige? har det 
noe å gjøre med respekt og likeverd? 

 
i mitt hode er det direkte uverdig, og fullstendig respektløst at 
mennesker legges ut på anbud på lik linje med innkjøp av kopipapir 
og renholdsmidler. det innebærer altfor ofte at den utviklings-
hemmede selv, eller pårørende/verger ikke har den samme retten 
til frie valg som resten av befolkningen, men skal måles og veies 
på den økonomiske vekten. at de ikke selv har en stemme i valg 
om hvor det skal bo, hvem som skal yte tjenestene de mottar, og 
på mange andre områder.

at alle utviklingshemmede nærmest gjøres til en ensartet 
gruppe hvor alle betraktes som like, og med helt like ønsker og 
behov. og ære være de som tør å protestere mot denne praksisen.

jeg er stolt av, og glad for å få være en del av det arbeidet Lupe 
gjør for å bedre og videreutvikle levekårene for utviklingshemmede 
på mange plan. det er over 20 år siden hvpu-reformen ble 
gjennomført, og vi har gjort oss mange erfaringer på disse årene. 
de skal vi bruke i arbeidet mot et samfunn med gjensidig respekt 
for alle, uansett hvem vi er.

  
– ann jorid strømhoLt – 

respekt
annonser
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sikkert som dagene blir lengre om våren, er trysil igjen klare 
for trysiliaden. i år var 185 deltakere og 124 ledsagere på 

plass, dette er ny rekord for en av vinterens aller hyggeligste 
vinterleker i trysil.

trysiliaden er en av vinterens store idrettsfester for utviklings-
hemmede og mange deltakere kommer tilbake til trysil år 
etter år for å være med på langrenn, natursti, hesteskyss og 
hundesledekjøring.

trysiLiaden
– en herLig foLkefest

 

– ramona nordnes –

 dans. før lekene virkelig startet for alvor, danset en gjeng med unge dansere fra trysil til den offisielle ungdoms-oL låta go beyond 
–Create tomorrow. den samme gjengen tok like godt også oppvarminga.

 trysiliade-ilden. en som har vært med på samtlige trysiliader, 
er håkon solgård fra tynset. og selvsagt skulle han få tenne 
trysiliade-ilden i år. ilden ble tent, etterfulgt av trompetfanfare 
ved rune mobæk.

 med for femte gang. på bildet ser vi malin og merete fra koppang 
i stor-elvdal som skulle på hesteskyss og hundesledekjøring. og 
malin hun er med for femte gang!

 høytidelig åpning. – med hele 21 kommuner påmeldt, mange 
helt nye på trysiliaden, var det stor stas å få gå fremst i toget. 
jeg har stor respekt for dere alle sammen, for det dere er som 
enkelt mennesker. i dag skal dekk gå i godt opptråkkede skispor, 
og jeg håper årets trysiliade får en god plass i deres minnebøker. 
«je gler meg og skar vara med dekk hele dagen!», sa en blid 
og fornøyd varaordfører knut Løken som foretok den høytidelige 
åpningen.
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 bankett. alle deltakere og ledsagere avslutter trysiliaden med 
bankett på trysil videregående skole, og der blir det god mat og 
levende musikk. takk for hyggelige vinterleker!

 premier til alle. etter aktivitetene vanket det boller, saft og 
selvsagt medalje. Langrenns aktivitetene ble som vanlig kyndig 
styrt av konferansier einar hyllvang.

utvikLingshemmede opptrådte 

mot rasisme 
 

pascal rockers er et band for og med mennesker med 
utviklingshemming og springer ut fra spesialskolemiljøet i 

asker. de opptrådte på herr nilsen søndag 1. mai sammen med 
artister fra den norske opera og ballett.

 det hele var et arrangement mot rasisme og til minne om 
benjamin hermansen som tragisk ble knivdrept på holmlia 

syd i oslo for 15 år siden. 

 arrangementet var i regi av østkanten bluesklubb.

pascal rockers stiller seg 100 prosent bak bluesklubbens 
arrangement. rasisme er et betydelig samfunnsproblem og nå i 
disse asyl- og flyktningetider er rasismetemaet mer aktuelt enn 
noen gang. 

 – bandet vårt er for og med utviklingshemmede. jeg kan ikke 
huske at grupper i den målgruppen har fått delta på den slags 
type arrangementer før. jeg har skjønt at det er et nåløye å få 
spille på herr nilsen, sier steinar Wangen til under Lupen.

dette arrangementet kan også gi bandet muligheter man ikke 
er vant med. 

 
 
 

    – band for utviklingshemmede opptrer ofte for spesielt 
interesserte; det vet jeg av egen erfaring. her er du på en ordinær 
scene. vi har vært på steder som bårdar, gamle smuget og 
notodden bluesfestival, og det jobbes med at vi skal få opptre på 
allsang på grensen og norway Cup.

 
pascal rockers entret scenen litt over klokken 15:30 med 
sangen stand by me, og etter hvert som konserten skred frem, 
steg stemningen blant publikum. det fikk steinar Wangen til å 
lage en live versjon av sangen, der publikum gladelig sang med 
på refrenget til ride sally ride. og da konserten egentlig skulle 
være over, var det duket for to ekstranummere.
 
trommeslager sebastian fremførte harry av CC Cowboys, og 
bandet ble utfordret til å ta mustang sally for andre gang. det 
tok bandet på strak arm.

 kulturjournalist arild rønsen var konferansier for konserten.
 steinar Wangen er bandets frontfigur og 3. varamedlem i 

Lupes sentralstyre.

 foto pascal norge. tillatelse er innhentet. arkivbilde
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2015

– nok et 
innhoLdsrikt år 

for korpus 

kor- og dansegruppen korpus holder til på gjøvik består av 
25 utviklingshemmede medlemmer. koret driver utstrakt 

konsertviksomhet i norge, skandinavia, spania og den 
dominikanske republikk.
 
fjoråret ble et hektisk og mangfoldig år for sangkoret med 
opptredener på pascalfestival, kulturutveksling til Litauen, 
workshop med paco valls garcia og filmpremiere. og det er bare 
noe av fjorårets begivenheter for kor- og dansegruppen korpus.
 
det begynte onsdag den 7. januar da medlemmene møttes til 
første øvelse etter nyttår. 

så, fredag den 13. februar tok det løs for alvor med opptreden 
på madshus skifestival på øverby. det hele skjedde utendørs og 
ble gjennomført på tross av vinterlige forhold. februar ble ellers 
brukt til innøving av nytt repertoar. i mars ble årsmøte holdt på 
Losje vårsol med servering av pizza.

 ellers ble onsdagsøvelsene denne måneden, brukt på 
øvelser mot kommende arrangementer. i april kom paco fra 
spania igjen for å sette opp en teaterforestilling sammen med 
deltakere fra andre land. dette var et tett samarbeid med 
musikkfolkehøgskolen viken og pascal norge. det var scene 
korpus som først og fremst fikk tilbud om disse dagene med 
workshop. sangkoret korpus ble med på festforestillingen på 
gjøvik kino 16. april og fremførte et imponerende kulturprogram 
sammen med alle aktørene på scenen. 

 øvelser med paco foregikk på dagtid på viken. medlemmene 
i scene korpus ordnet seg fri fra dagtilbud for å være med 
paco på øvelsene. andre deltakere som deltok med paco på 
workshops, var internasjonale deltakere fra den dominikanske 
republikk, Colombia, usa og kenya i tillegg til elever fra 
musikkfolkehøgskolen viken. kulturutvekslingen var paco´s 
idé og gjennom midler fra vennskap nord/sør, fonds, legater, 
stiftelser og næringsliv, muliggjorde vi dette fantastiske 
vennskapsbesøket i uke 15 og 16 på gjøvik. 

 
 

utover i april og mai fortsatte det med arrangementer med 
både lokal og internasjonal deltakelse. under den internasjonale 
festaften på gjøvik kultursenter, underholdt sangkoret korpus 
også fra hovedscenen. den 1. mai ble korpus og de andre 
tilrettelagte kunst- og kulturtilbudene i gjøvik, organisert 
under gjøvik kunst- og kulturskole. senere i mai deltok kor- og 
dansegruppen korpus på gudstjeneste i hunn kirke med jens 
dale. flere medlemmer i korpus deltok med andre oppgaver 
under familiegudstjenesten, noe både korpus og menigheten 
satte pris på. det er fest når korpus kommer på besøk i kirken! 

 tirsdag 19. til lørdag 23. mai gjennomførte korpus en 
kulturutveksling med korpus og kunstkafeen i drengestua til 
havnebyen klaipeda i Litauen. over 40 personer reiste avsted 
til Litauen, på dager med kunst, kultur, sang, musikk, dans, 
matopplevelser og shopping. noen deltakere fra kunstkaféen i 
drengestua ble også med og stilte ut sine kunstarbeider; hanne, 
harald, pål anders, henrik og deres to ledere anna Österberg og 
poohne ronagh.  vår samarbeidspartner var ny start i øst. 
det jobbes med planer om gjenvisitt fra Litauen her på gjøvik i 
2016 under pascalfestivalen.

«rockeværstingene» spilte på den store utescenen på gjøvik 
gård i forbindelse med gjøvik kunst- og kulturskoles sommer-
avslutning. alle i korpus ble invitert til å komme og høre på. 
veldig hyggelig! 

 onsdag 17. juni avholdt korpus sin sommeravslutning 
på øverbykaféen med mat fra grillen, og etter en velfortjent 
sommerferie var korpus klar for en ny sesong onsdag 19. august 
med nye og gamle medlemmer. korpus´ internasjonale renommé 
ble bekreftet da de i slutten av august fikk besøk av de tre 
spanske lærerne Lourdes, maria og alberto på. deres mål var å 
se og lære av korpus. dette er et eu-støttet kulturprosjekt i regi 
av programmet «erasmus+». Lærerne kjenner paco og kommer 
fra alicanteregionen. 

 
 
 

på begrenset plass er det ikke mulig å gjengi alt om alle besøkene 
og aktivitetene som korpus er involvert i. Likevel er det ikke 
mulig å komme utenom at de fikk besøk av åtte representanter 
som kom fra tanzania i stange-morogoro-vennskapssamarbeidet 
i slutten av september for å høre og se, og ikke minst hilse på 
korpus.

i tillegg til de besøkende fra tanzania, var også korpus 
var delaktig på pascalfestivalen, både med egen opptreden 
av sangkoret korpus og deltakelse på teaterworkshop med 
paco. Workshopen resulterte i en forestilling søndagen under 
festivalen. paco viste som alltid at aLLe kan være med!

oktober og november ble brukt til å forberede og fremføre 
julepsillet korpus under jul på gjøvik gård. julesanger, jule-
krybbe, stjerner og kostymer var med under denne flott anled-
ningen. flere hundre tilhørere overvar forestillingen, som fikk god 
oppmerksomhet i media. onsdag 2. desember inviterte vi alle i 
korpus og kunstkaféen til en kulturaften sammen med gintare 
sekonaite og daiva kaker i Litauisk forening innlandet og roy 
Westbye fra ny start i øst. vi viste filmen fra klaipeda, som vidar 
har laget og serverte bakst fra det litauiske kjøkken. kor og 
scenegruppen underholdt. 

i desember fikk alle i korpus se seg selv på gjøvik kino. her ble 
kor- og dansegruppa møtt med rød løper og sprudlevann i glass-
ene. 

 gruppas gode spanske venn og teatermann, paco valls 
garcia, har gjennom et langt liv, samarbeidet med korpus. 

i denne spansk/norske dokumentarfilmen «una vez más»  
– «en gang til», følger vi han på reisen mot teaterforestillingen 
«prøysen i 120» – en internasjonal familieforestilling til ære 
for alf prøysen, som ble vist på gjøvik og hamar i mars i 2014. 
korpus har gjennom snart 20 år, vært med paco på en rekke store 
kulturutvekslinger i spania og her i norge, også den domini-
kanske republikk og danmark. i filmen medvirker foruten korpus, 
gruppene Los Ænsjless, rockeværstingene, dans & bevegelse, 
fys/funk og kunstgruppene i drengestua. filmen er ved ana 
izquierdo og andreu valls pérez.

korpus har god grunn til å være stolte av sine vennskapsprosjekter 
med land i sør; den dominikanske republikk, haiti og Colombia. 
det er utrolig å se hva våre venner i de fattige landene, får til av 
arbeid og fritidstilbud, selv om de har lite eller ingen ting. det å få 
dele erfaringer, møte venner på deres arbeidsplasser, i deres hjem 
og gjennomføre forestillinger sammen, gir minner for livet. ats 
gjøvik - toten ga før jul en stor pengegave til vennskapsarbeidet. 

i 2015 vært har korpus hatt 18 medlemmer i sangkoret og 17 
medlemmer i scene korpus. totalt 35 flotte korpus-medlemmer.
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Cafe aasen
– yngvar bj. hurLen –

Cafe aasen er en møteplass hvor takhøyden er stor og hvor en 
gjeng entusiaster tilbereder varm mat og underholder gjester 

som er like mangfoldige som blomstene i engen.

det startet 2010 da voksenopplæringen i oslo skulle legge ned 
elevkvelden sin som de hadde en gang i måneden. da de hørte 
at vi var i gang med å pusse opp lokaler som voksenopplæringen 
hadde forlatt, ble det tatt kontakt for å høre om vi ikke kunne 
drive elevkvelden videre. en gang i måneden hørtes lite ut for 
oss, så vi bestemte oss for hver torsdag, og ikke nok med det: vi 
startet også opp «mandagskafeen» som er et tilsvarende tilbud 
for barn. alt i regi av frivillige stort sett fra nordre aasen. vi har 
holdt på i seks år nå, og flere av de som har vært gjester deltar 

nå som frivillige. omtrent 30 ansatte ved nordre aasen har vært 
innom og deltatt i virksomheten. vi serverer over 3000 varme 
måltider til gjester og frivillige hvert år. dessuten selges det 
kaffe, kaker, brus m.m. av og til kan det vanke en overraskelse 
som konfekt eller små premier. middagen koster kr 50,- , og 
porsjonen er stor. mange etterspør hva vi har på menyen da de 
planlegger ukens meny etter hva Cafe aasen har på menyen. 
derfor har vi en halvårlig meny med datoer for når kafeen er åpen. 
vi har stengt i desember og i skolefridager. 

kafeen forsøker å stå på egne ben, og det går faktisk rundt. vi 
leier ut kantina til private arrangementer, alt fra navnedager, 
bryllup, fødselsdagsfester, minnestunder, kurs m.m. vi har også 

 peter Wallace magnus (26) er også frivillig. han har deltatt ett år og stortrives. han mener at ikke alle her er helt gærne enda. «vi 
er en gjeng som liker å samarbeide, og det er viktig for en arbeidsplass!» han har blitt intervjuet av vg om ridning som aktivitet og har 
erfaring i å bli intervjuet. han sier at det beste med kafeen er å treffe mennesker. derfor sitter han i kassa hvor han kan gjøre nettopp 
det, og hvor han kan få snakket med den enkelte. petter har reist verden rundt da foreldrene arbeidet i utenrikstjenesten. gjennom årene 
har han lært seg alt om hvordan man skal snakke med folk, så det er en meget høflig og dannet mann som gjestene møter.

et undervisningsrom for 24, auditorium for 70, samt grupperom. 
utleie er med på å gi oss midler til å holde huset vedlike, samt 
fornye oss.

en gang fikk vi besøk av «millionær i forkledning». vedkom-
mende gav oss mye proft kjøkkenutstyr. det er vi svært 
takknemlige for. gaven ga oss virkelig et løft, men i tillegg så 
brukte vi det dobbelte selv for å tilpasse og restaurere kjøkkenet. 

kafeen drives kun av frivillige. som gode kokker skal, så foretas 
innkjøp fra et marked kl. 0700. alt lages fra grunnen av. det er 
av og til vanskelig å beregne hvor mange gjester som kommer 
da noen av artistene har med seg gjerne en flokk «fans». kor og 
teater kan også sprenge både plass og magemål.
 
 

i kveld er det mavrin (17) som danser. hun er elev av mary soosai 
som også arbeider ved nordre aasen og deltar som frivillig. 
mary soosai er for øvrig en av europas flinkeste instruktører i 
hinduistisk tempeldans. mavrin har danset siden hun var 7 år, 
og hun var et fantastisk skue i sin folkedrakt. gjennom dansen 
fortelles en historie, derfor er ingen danser like. den ene dansen 
varte i nesten 15 minutter. anders som styrte musikken kunne 
fortelle at hun danset helt identisk som på youtube. 

ved ti-elvetida slukkes lyset. da er kvelden over for de frivillige 
som har vasket opp og ryddet lokalet. 

 steinar Wangen (45) har oppgaven som programvert. han har en stor kontaktflate og spiller selv i band for utviklingshemmede i ski 
kommune. han sier det er vanskelig å skaffe underholdning siden alle må bidra gratis. alle som kommer og tar i et tak får i stedet gratis 
mat og drikke, samt de kan plukke seg ut noe fra «bokrommet» som inneholder over 50-tusen boktitler, Cd og dvd-er, samt mye annet. 
dette er gaver som er gitt kafeen, og som tore og marilou forvalter på en god måte. steinar sier det er vanskelig å få tak i underholdning 
rett etter skoleferien og julehøytiden. det er viktig at underholdningstilbudet er noe som også ledsagerne liker. mange av gjestene har 
Cafe aasen som ukens høydepunkt, og som ellers kanskje ikke deltar på noe annet. vi må derfor lage et tilbud som passer for de aller 
fleste. på plakaten står derfor alt fra klassisk konsert til magedans. får vi ikke tak i noen som kan bidra på underholdningssiden, så tar 
steinar frem gitaren og synger selv, eller vi tar en bingo eller billedquizz. 
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 gjestene begynner å strømme på.

 rolf emil er den beste vaffelstekeren i byen.

 mina og maja lager salat. vi måtte spørre en av gjestene om hvordan han opplevde 
tilbudet ved kafeen. bjørn andresen og ledsager raji er utenfor 
og på vei hjem. bjørn sier at det er tøft å være her. han liker 
musikken og sangen. når vi spør han om han liker maten, så 
svarer han kjekt at «kokken må skjerpe seg». han har glimtet 
i øyet. vi lovet å overbringe beskjeden til kokken. bjørn liker å 
kjøpe seg en Cd, men av og til kommer bussen veldig tidlig for å 
kjøre ham hjem. 

 i kveld er det mavrin (17) som danser. hun er elev av mary 
soosai som også arbeider ved nordre aasen og deltar som frivillig.  
mary soosai er for øvrig en av europas flinkeste instruktører i 
hinduistisk tempeldans. mavrin har danset siden hun var 7 år, 
og hun var et fantastisk skue i sin folkedrakt. gjennom dansen 
fortelles en historie, derfor er ingen danser like. den ene dansen 
varte i nesten 15 minutter. anders som styrte musikken kunne 
fortelle at hun danset helt identisk som på youtube.
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foreLdre tiL funksjonshemmede barn

bLir frustrert 
i møte med det 

offentLige
 

– siW eLLen jakobsen/forskning.no –

mange foreldre til funksjonshemmede barn kjemper en tøff 
kamp om å få tilgang til alle tjenestene som skulle være 

deres rettigheter.
– mange er frustrert over at de som skulle hjelpe dem, først 

og fremst opptrer som rigide portvakter for velferdsstatens ord-
ninger, forteller jan tøssebro.

han har ledet et stort forskningsprosjekt ved ntnu samfunns-
forskning.

hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om 1990- 
årenes klare politiske mål, om full inkludering av barn og ungdom 
med funksjonshemning i barnehage, skole og sosialt liv, har 
funnet sted, og om familiene har kunnet delta i samfunnet på lik 
linje med andre.

mange tøffe kamper
forskerne finner at på mange områder lever disse familiene 
ganske vanlige liv. men forskningen, som er basert på et spørre-
skjema til 661 familier og intervju med rundt 30 av dem, viser at 
mange kjemper en tøff kamp om å få tilgang til alle tjenestene 
som skulle være deres rettigheter.

når tjenestene først er på plass, er rundt tre fjerdedeler rimelig 
tilfredse med hjelpen de får. dette tilsvarer tilfredsheten med 
offentlige tjenester i befolkningen for øvrig. men frustrasjonen 
handler om prosessen før de får rettighetene sine.

underveis møter de mye mistenksomhet og vilkårlighet. 
systemet oppleves som personavhengig og regelorientert.

utmattende prosesser
helt siden 1960-tallet har det vært politisk enighet i norge om 
at funksjonshemmede barn skal vokse opp hjemme hos familien 
sin. disse barna skal ha en så vanlig oppvekst og et så vanlig 
familieliv som mulig. for at det skulle bli mulig, måtte det 
 

offentlige gi hjelp til blant annet avlastning, støttekontakter og 
spesialundervisning.

men dette er ingen selvfølge.
en mor forteller forskerne at hun alltid fikk avslag på søknad 

om avlastning i sommerferiene. da hun klagde til fylkesmannen 
gikk klagen alltid igjennom, men da var sommerferien over. nå 
forteller hun at hun har skiftet strategi. i stedet for å søke om en 
uke har hun lært seg å søke om åtte. da får hun som regel en uke.

det er en sliten mor, ikke en fornøyd strateg som forteller om 
disse erfaringene, forteller tøssebro.

mistenkeliggjøring
– refleksen hos de som fordeler disse tjenestene er ofte 

mistenkeliggjøring. rettighetene er ofte skjønnsbaserte og ikke 
så tydelig uttrykt. derfor opplever mange at det hele tiden blir 
spurt : «trenger du virkelig dette nå?».

– du kan heller ikke søke om rettigheter du aldri har hørt 
om. mange opplever at tjenesteapparatet spekulerer i folks 
informasjonsmangel. de får mye informasjon om selve funksjons-
nedsettelsen. rettighetene får de ofte ikke kunnskap om før de 
møter brukerorganisasjonene, og da er ofte barna ganske store, 
sier forskeren.

hjelper å klage
– dette er ikke overraskende funn for oss, sier arne Lein, for-

bundsleder i norges handikapforbund.
han mener at den største belastningen med å ha et familie-

medlem med en funksjonsnedsettelse er kampen mot dem som 
skal hjelpe.

– familiene opplever det som en kamp mot systemet hver 
eneste gang de skal søke om rettighetene sine. systemet blir 
deres fiende.
 

Lein forteller at de i handikapforbundet stadig hører om at 
foreldre først får rettighetene sine etter andre gangs behandling.

– dette undrer vi oss over. er dette en måte å utsette 
kostnadene på? konsekvensen blir at det er de familiene som 
er mest ressurssterke, de som kjenner reglene og inngangene til 
dem som best vinner fram.

forskjellen mellom kommunene er store, mener forbunds-
lederen. flere familier flytter derfor fra en kommune til en annen 
fordi det varierer så sterkt hvordan kommunene tolker regel-
verket. forskjellene dreier seg om kommunens økonomi, men 
også om de ansattes kompetanse, sier Lein.

trenger sterkere politiske signaler
forbundslederen mener at det må komme tydeligere signaler fra 
politiske ledelse om at en rettighet er en rettighet. han frykter 
at den kommende kommunereformen, med enda mer kommunalt 
selvstyre, vil gjøre hverdagen for familier med funksjonshemmede 
barn enda vanskeligere.

– det er mye snakk om at fagmiljøene blir sterkere når kom-
muner slås sammen. men personer som trenger tjenester fra 
ulike steder i kommunen, er mer avhengig av en generalistkompe-
tanse enn at tjenestene og kompetanse blir plassert på ulike 
kontorer.

i dag har vi individuell plan, som skal være et verktøy for å 
sikre flyt i tjenesten. bare rundt 20 prosent av disse familiene 
har fått en individuell plan, forteller Lein. de fleste får altså ikke 
det verktøyet som skal til for å skape en helhetlig tjeneste.

flere har betalingsproblemer
tilpasninger som familiene må gjøre for å få hverdagen til å gå 
rundt, rammer også økonomien deres. når barna er mellom 9 og 
11 år, er det 22 prosent av disse familiene som har betalings-
vansker. i resten av befolkningen dreier det seg om 9 prosent, 
viser forskningen fra ntnu samfunnsforskning. 

betalingsproblemene synker etter hvert, blant annet fordi 
mødre kommer tilbake i jobb.

– mange av de tjenestene familiene trenger koster mye 
penger. når det tar tid før de får dem, må de betale selv. dette, 
i kombinasjon med at disse familiene ikke har samme mulighet 
for yrkesdeltakelse, fulltidsjobb eller overtidsarbeid, bidrar til at 
inntekten i disse familiene blir lavere enn andre sammenliknbare 
familier, sier arne Lein.

ikke flere skilsmisser
forskningen som blir presentert i boka «oppvekst med 
funksjonshemmede – familie, livsløp og overganger» knuser 
mange myter om familier med barn med funksjonshemninger.

en studie fra danmark viser at belastningene med å få 
et funksjonshemmet barn er så store at det ofte fører til at 
foreldrene skiller seg. dette har også vært en etablert sannhet 
her i norge.

men tøssebro og hans kolleger finner ikke dette i sin under-
søkelse.

– å få et utviklingshemmet barn kan være en stor belastning 
for et par. men foreldrene har ikke en høyere skilsmissefrekvens 
enn andre.

familiene de intervjuer ser ut til å ha et godt og praktisk 

samarbeid, men det ser ut til å bli noe mer tradisjonelt enn i 
andre familier.

det er først og fremst mor som reduserer på jobbingen etter 
at barnet blir født. hun kommer ofte ikke tilbake til jobben før 
etter at barnet har begynt på skolen og jobber oftere deltid 
gjennom hele barnets oppvekst.

far jobber som andre fedre, men velger oftere en mer fleksibel 
jobb med mindre reising.

mindre sammen med venner
foreldre til funksjonshemmede barn er mindre sammen med 
venner og deltar sjeldnere i fritidsaktiviteter. omtrent halvparten 
så mye som andre par viser undersøkelsen. dette gjelder både 
mor og far.

flere nevner at de ikke har mulighet for å gjøre noe spontant. 
alt må planlegges på forhånd. flere sier at de mister venner. ikke 
fordi de trekker seg tilbake fordi de har et funksjonshemmet barn 
men fordi de faller ut av det spontane. 

«det blir så mye med oss» sier en informant til forskerne.

referanse:
jan tøssebro, Christian Wendelborg (red.): «oppvekst med 
funksjonshemming – familier, livsløp og overganger», gyldendal 
akademisk, 2014, isbn 978-82-05-45898-7 

artikkelen har tidligere vært publisert hos forskning.no den 31. 
mars i år

DENNE ANNONSE MÅ PLASSERES
SAMMEN MED RED.STOFF
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Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med
psykisk utviklingshemming i kommunen.

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

AKERSHUS

Aurskog-Høland kommune
 Tlf. 63 85 25 00
E-mail: postmottak@aurskog-holand.kommune.no
www.aurskog-holand.kommune.no

Frogn kommune
Enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg
 Tlf. 64 90 60 00 / 64 90 65 19
E-mail: postmottak@frogn.kommune.no
www.frogn.kommune.no

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

HEDMARK

Hamar kommune
 Tlf. 62 51 02 00
E-mail: postmottak@hamar.kommune.no
www.hamar.kommune.no

Os kommune
 Tlf. 62 47 03 00
E-mail: postmottak@os.kommune.no
www.os.kommune.no

HORDALAND

Masfjorden kommune
 Tlf. 56 16 62 00
E-mai: post@masfjorden.kommune.no
www. masfjorden.kommune.no

Voss kommune
 Tlf. 56 51 94 00
E-mail: postmottak@voss.kommune.no
www.voss.kommune.no

MØRE OG ROMSDAL

Vestnes kommune
 Tlf. 71 18 40 00
E-mail: postmottak@vestnes.kommune.no
www.vestnes.kommune.no

Herøy kommune
 Tlf. 70 08 13 00
E-mail: postmottak@heroy.kommune.no
www.heroy.kommune.no

NORDLAND

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

NORD-TRØNDELAG

Levanger kommune
Psykisk helse og oppfølgingsteneste
E-mail: postmottak@levanger.kommune.no
www.levanger.kommune.no

Namsos kommune
 Tlf. 74 21 71 00
E-mai: postmottak@namsos.kommune.no
www.namsos.kommune.no

OPPLAND

Gran kommune
Tlf. 61 33 84 00
E-mail: postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

Nord-Aurdal kommune
Tlf. 61 35 90 00
E-mail: nak@nord-aurdal.kommune.no
www.nord-aurdal.kommune.no

Søndre Land kommune
 Tlf. 61 12 64 00
E-mail: epost@sondre-land.kommune.no
www.sondre-land.kommune.no

ROGALAND

Time kommune
Tlf. 51 77 60 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no

www.time.kommune.no

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

SØR-TRØNDELAG

Agdenes kommune
Tlf. 72 49 22 00
E-mail: postmottak@agdenes.kommune
agdenes.kommune.no

VESTFOLD

Larvik kommune
 Tlf. 33 17 10 00
E-mail: postmottak@larvik.kommune.no
www.larvik.kommune.no

Ragna Rindals Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
 0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00
www.rrd.no Gjøas gate 27 A, 4016 STAVANGER

Tlf. 902 33 987
www.bjellandautomatic.no

Kongeveien 79, 3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

annonser

Markedsgata 3
9510 ALTA

Tlf. 78 44 95 95

Kallerudsvingen 5
2816GJØVIK

Tlf. 61 14 56 00
www.certego.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00

t-aasen.no

Murmester
Ragnar Haugen

 Industriv. 11, 1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 22 38

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

AB Maskin
 Akslastien 3, 7820 SPILLUM

Tlf. 74 27 61 05

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00
www.toyota.no

Jobberiet AS
 Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Stiklestad Nasjonale
Kultursenter

Leksdalsveien 1
7656 VERDAL

Tlf. 74 04 42 00
www.stiklestad.no

Brungot’s Minimaskiner
 Åsegardsveien 4
6018 ÅLESUND
Tlf. 905 37 217

5585 SANDEID  -  Tlf. 52 76 49 00

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Gjøvik Elektro & Automasjon AS
2802 GJØVIK

Tlf. 61 13 80 80  -  www.gea-as.no

Peppes Pizza Hamar AS
2301 HAMAR

Tlf. 62 53 52 55

Sparebanken Hedmark
2302 HAMAR

Tlf. 02 999 - www.sparebank1.no

Toten
Økonomitjenester AS

Audheimgården
2850 LENA

Tlf. 61 14 13 30
www.okonomitjenester.no

Asko Øst AS
Delitoppen 4, 1540 VESTBY
Tlf. 02 425 - www.asko.no

www.vestlandstak.no
Tlf. 70 11 29 10

Tverrvegen 32, 6020 ÅLESUND

Sjøgata 5
9300 FINNSNES
Tlf. 77 84 10 80

Nordpolen
industrier AS
Sinsenveien 53 B

0585 OSLO
Tlf. 22 79 58 80

www.nordpolen.no

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

8088 BODØ
Tlf. 75 56 64 66

E. V. Tak & Bygg AS
 Tunvollveien 46

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Entreprenørselskapet
Johs Granås AS

Teiealleen 7
2030 NANNESTAD

Tlf. 63 99 99 10

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

 Skjærdalen 2
3533 TYRISTRAND

Tlf. 31 41 12 99

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Mix Go'biten Kiosk
Lilleåsgata 1, 3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 36 00

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN

Tlf. 35 59 72 22

Bjørn Sollid A/S
Josefinesg 29
0351 OSLO

Tlf. 908 71 447

Ekra Gartneri og
Hagesenter AS

Melhusvegen 82
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

ANONYM
STØTTE
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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  magne skjetne amundsdalv. 840, 7036 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

sekretær  geir hanssen grindstuvn. 36, 1349 rykkinn 95 10 72 25 geir.hanssen@gmail.com

kasserer  yngvar bjarne hurlen fallanveien 30a, 0495 oslo 476 14 769 yngvar.hurlen@nordreaasen.no

styremedlem  solveig klinkenberg bredo stabelsvei 3, 0853 oslo 959 35 597 sol-kli@online.no

1. vararepr.:  turid jahren hellev. 13, 2319 hamar 909 43 894  turidjah@online.no

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

3.vararepr. steinar Wangen kråkstadveien 8, 1400 ski 454 33 601  

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

nord-norge ann jorid strømholt nordli 2, 9300 finnsnes 915 99 839 annstromholt@gmail.com
      
trøndelag magne skjetne pb. 5337, nardo 7430 trondheim 992 44 720 magneei@online.no

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

annet

redaktør jann-oskar granheim vassendveien 54, 9300 finnsnes 932 11 937 jann-osk@online.no

Lupes kontor Lupe hans nilsen haugesg.  22 22 14 82 
  44b, 0481 oslo 

kontakt info

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

Bregnev 3, 8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no  -  www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

2686 LOM - Tlf. 61 21 90 00 - www.sparebank1.no

Eikli Apotek
 Barbroveien 7, 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00 - www.apotek1.no

Tomterv 41, 1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03 - www.follotruckutleie.no

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00 - www.jotun.no

LaserWash AS
Gorudvegen 46, 3300 HOKKSUND

Tlf. 415 11 166

Rykkinveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00 - www.framhelse.no

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA

Tlf. 61 32 21 00

Vidaråsen Landsby
Landsbyveien 34

3158 ANDEBU
Tlf. 33 44 41 00

Hovedveien 22
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Malerfirma
Lasse Gundal

 Måltrostveien 5
2022 GJERDRUM
Tlf. 911 62 436

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

Torget
2403 ELVERUM
Tlf. 62 41 09 00

Byggmeister
Per Augestad AS

Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD

Tlf. 56 55 28 70

Kjærringholmen
Familiecamping

Ovenveien 22
1580 RYGGE

Tlf. 69 28 36 41

Storgata 8
6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Advokat
Bjørn Erik Serkland

 Klostergata 30
3732 SKIEN

Tlf. 402 30 300

Byggteknikk
Valdres AS

 Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Bilia Personbil as
Bilia Risløkka

Økernv. 115, 0579 OSLO
Tlf. 08 555

Møre og Romsdal
avd. Molde

Tlf. 71 24 93 00

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Rørlegger
Trygve Myrer AS

Haslemoen
2346 VÅLER I SOLØR

Tlf. 62 42 01 44

Ryghg.
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 44 40

Joker Bulandet
6987 BULANDET
Tlf. 57 73 21 44

Rogaland
fylkeskommune

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Kiropraktisk
Klinikk
Nordbøgt 6

4006 STAVANGER
Tlf. 51 89 60 55

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Coop Bygg-Mix Tofte
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Odd Gleditsch AS
 Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

SK Maling
 Nordliskrenten 1

3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Øvre Telemark
Trafikkskule

Telemarksg 4
3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

AS Normaskin
Tana

Grenveien 2
9845 TANA

Tlf. 78 92 81 96

Hitra
videregående skole

 7240 HITRA
Tlf. 72 81 11 90

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Gamlebyen
Psykomotorisk

Fysioterapi
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Tlf. 69 32 10 11
gamlebyenpsykfysio.no

Mesterfarge
Brødr Skolbekken
Malerforretning AS

 Knappåsen 35
2120 SAGSTUA
Tlf. 952 77 949

Sveiseverksted
Alfr. A. Berge A/S

Elvev 4
1394 NESBRU

Tlf. 66 84 54 92

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Finnmark
Entreprenør AS

Nordre Langg 39
9950 VARDØ

Tlf. 78 98 75 27

Sweco Norge AS
avd Trondheim

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

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Husebybadet
 Saupstadringen 13
7078 SAUPSTAD
Tlf. 72 54 80 75

Wollenbergs
Ortopediske AS

Strømdallia 4 A
3726 SKIEN

Tlf. 35 91 53 91

Sjusjøvegen 2001
2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Centrum Bil DA
Nesvegen 2 B

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Omsorgspartner
Vestfold AS

Damtjernveien 141
3175 RAMNES
Tlf. 33 05 93 21

Oasen Svømme
& Miljøsenter

Jarle Hildrums veg 6
7800 NAMSOS
Tlf. 74 21 90 40

Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

ANONYM
STØTTE

Vålaugsvegen 138, 2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90 - www.anbygg.no
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