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Det er mange forutsetninger og meninger om  
hvordan mennesker med utviklingshemming skal 
ha gode og verdige liv. Dette kan være forskjellig 
etter hvor godt den enkelte person fungerer eller 
hvilke kognitive muligheter vedkommende har for 
bl.a. selvbestemmelse og samtykkekompetanse.
 
Vi, samfunnet, skal sørge for at samtlige får gode 
og verdige liv. Utviklingshemmede har de samme 
verdiene som andre menesker. 
 
Utviklingshemmede må gis muligheter til å delta 
i arbeidslivet. For noen fungerer ordinært arbeid, 
andre har behov for varig tilrettelagt arbeid eller 
arbeid i en vekstbedrift. 
 
Stiftelsen SOR har utviklet en modell for å skaffe 
mennesker med utviklingshemming arbeid i det 
ordinære arbeidslivet. Denne modellen heter «Helt 
med» og tar utgangspunkt i at personen skal ha  
individuell støtte i arbeidet sitt. For noen vil  
allikevel ikke arbeid være et alternativ som gir et 
godt og verdig liv. Da kan en passende aktivitet på 
et dagsenter være det beste alternativet. Målet må 
være «Aktivitet for alle». For noen vil samvær med 
likesinnede, daglig fysisk aktivitet og gode med-
hjelpere være det viktigste. 
 
Menneskerettigheter er viktige. Dette innebærer at 
alle har rett til å være ulike og å ha et godt og verdig 
tilpasset liv. 
 
Tilbudene fra det offentlige 
er ofte motsetningsfylte og 
tvetydige, og ofte er samme tilbud hjemlet i ulike 
lovverk. Tilbud er ikke det samme som lovfestede 
rettigheter. Lupe ønsker derfor at dagtilbud skal 
være lovpålagt. 
 
Staten gir tilskudd til kommuner som yter særlig 
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til 
enkeltmottakere, men tilskuddet følger ikke lønns-

Tilbud er ikke det samme 
som lovfestede rettigheter

Gode og verdige liv
Leder
Menneskerettigheter innebærer retten 
til å være unik. Derfor må samfunnet 
sørge for at også utviklingshemmede 
får gode og varierte tilbud som gir 
mening i dagliglivet. Men tilbudene 
fra det offentlige er ofte motsetnings-
fylte og tvetydige, og kan være hjemlet 
i ulike lovverk.

Aktuelt
Her finner du aktuelt stoff og nyttig 
informasjon. 

Tema: Økonomi og økt  
selvbestemmelse
Visste du at en fremtidsfullmakt kan 
være et godt alternativ til verge i noen 
tilfeller?

Levekårskonferansen 2020
Hvordan skal kommunene sørge for 
gode rammebetingelser for sårbare, 
unge voksne? Dette var hovedtemaet 
under årets konferanse «På vei til 
arbeidslivet» som nyig fant sted i 
Trøndelag.

Korpus sitt festår
Vi tar et skråblikk på Korpus sitt 
innholdsrike og fantastiske jubileums-
år i 2019.

Leter du etter en tilrettelagt bolig?
I Ørje kommune, rett ved svenske-
grensen, kan det være mulig å sikre 
seg en tilrettelagt, ny smart bolig.

Kontaktinfo
Her finner du kontaktinfo til sentral-
styret, fylkeslederne og lokallagene.
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veksten. For eksempel er lønnsutgifter til et dag-
senter ca. 80% av driftsmidlene. I perioden 2015 til 
2018 økte lønnsutgiftene med dobbelt så mye som 
tilskuddet fra Staten. 
 
I tillegg blir kommunene tillagt økte tjenester,  
øremerkede midler forsvinner og andre  
kommunale utgifter øker. I dette året har de  
kommunale utgifter på grunn av Covid-19 økt 
kraftig. Med andre ord, kommunene får dårligere 
råd. Det går ut over helse- og omsorgstjenester bl.a. 
til personer med utviklingshemming. Tilbudene 
som ikke er lovpålagt står mest i fare. 
 
Vi går nå inn i et nytt år. Jeg ønsker at tilbud til 
personer med utviklingshemming nå skal settes 
i sentrum i stat og kommuner. At løsninger for 
menneskerettigheter og gode liv tar utgangspunkt 
i disse menneskenes totale livssituasjon. At det 

etableres nye og gode bo- 
tilbud, service, rekreasjons- 
og møteplasser. Jeg ønsker 
meg styrking av dagtilbud, 

hjemmetjenester, aktivitetstilbud og avlastnings-
tilbud. 
 
Til slutt ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år! 
Ta vare på hverandre! 

 

SOLVEIg KLINKENBErg, NEStLEDEr I LUPE
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Likemannssamlingen på Olavsgaard
Brukermedvirkning, VIP-overgrepsvern 
og seksualitet og utviklingshemmede 
var blant temaene som ble satt på  
dagsorden.

 tEKSt Og FOtO: gEIr HANSSEN, LUPE 

Årets likemannsamling gikk av stabelen helgen 
9 – 11. oktober. På grunn av pandemien var det en 
del frafall, men med godt smittevern lyktes LUPE å 
samle 27 likemenn til interessante foredrag,  
debatter og erfaringsutvekslinger.

LUPE valgte i år å prøve streaming. Mange som 
ikke kunne delta så på disse sendingene, og tilbake-
meldingene på dette var gode. Det å kunne komme 
med spørsmål og kommentarer via chatten, var 
positivt.

Intimitet og komfortsoner
Helgen ble innledet med et tema som er både viktig 
og delikat. Vernepleier Bernt Barstad fra St. Olavs 
Hospital i Trondheim pratet om seksualitet og  
utviklingshemmede. Foredraget ble godt tatt imot 
av tilhørerne i salen.

I neste økt sto VIP-overgrepsvern på agendaen.  
Det var Frøydis Sund og Anette Solberg fra  
Likestillingssenteret på Hamar som presenterte 
dette. Her fikk vi litt teori om hvordan dette kan 
gjøres, noen øvelser, men på grunn av smittevernet 
ble det ingen fysisk kontakt. Dette var et interessant 
tema som ga noen deltagere bedre innsikt i  
reaksjoner. Hvor nært vil du slippe noen innpå deg? 
Hva er din komfortsone?

Brukermedvirkning
Søndag startet med erfaringsutveksling om korona-
pandemien. Her fikk vi innsyn i hvordan brukere, 
pårørende og tjenesten opplever situasjonen. Dette 
er nyttige erfaringer som kan brukes i hverdagen.

Neste tema var brukermedvirkning. Hvem er vi 
brukermedvirkere for? Hva skal vi gjøre og  
hvordan? Det ble også etterspurt opplæring for 
brukermedvirkere.

I siste økt sto evaluering av samlingen i fokus. Her 
var det stort sett bare positive tilbakemeldinger.

LUPE ønsker velkommen til ny samling i 2021, da er 
det også Landsmøte og 30 års jubileum!

INtErESSANtE FOrEDrAg: De 27 likemennene som deltok 
på samlingen fikk høre flere foredrag om viktige og relevante 
tema. 

tOK OPP ØMFINtLIg Og VIKtIg tEMA: Vernepleier Bernt 
Barstad fra St. Olavs Hospital i trondheim pratet om  
seksualitet og utviklingshemmede. 

Aktuelt

2020 ble et annerledes år. Da korona-viruset rammet landet i mars, sto vi i en hel t ny  

og skremmende situasjon. Mange av våre medlemmer opplevde en hverdag som brått  

forandret seg, der mange kjente og trygge rutiner ble bor te nærmest over natten.  

Det ble innfør t restriksjoner overal t, som begrenset samvær med kolleger og venner. 

Mange har kjent på ensomheten og for tvilelsen.

 

LUPE som organisasjon ble også sterkt berør t. De aller fleste fylkes- og lokallag så seg 

nødt til å avlyse planlagte arrangementer, dermed ble det arranger t veldig få sosiale til tak 

rundt om i landet. Likemannsarbeidet ble vanskelig uten personlige møter. Møtevirksomheten 

måtte flyttes over til digitale plattformer. Slik er det for tsatt. Vi står fremdeles midt i 

pandemien.

 

Den norske dugnadsviljen har vær t stor, også blant våre medlemmer. En stor takk til hver 

av dere for innsats, tålmodighet og forståelse i dette vanskelige året.

 

La oss alle krysse fingrene for at vi kommer tilbake til normalen igjen i 2021.  

At vi kan møtes på vanlig måte igjen, gi hverandre en klem og for tsette  

det viktige arbeidet vi alle gjør på hver vår måte.

 

Ta godt vare på deg selv og de du har rundt deg.  

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

 

Hilsen LUPE Sentralstyret

Kjære medlemmer
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Helseminister Bent Høie mener myndig-
hetenes anbefalinger til kommunene  
var tydelige nok. 

Praksisen med ulovlig besøksnekt vil være et tema 
for Koronakommisjonen, ifølge han.

Etter at det ble kjent at minst 133 
kommuner hadde innført ulovlig 
besøksstans hos utviklinghemmede, 
ville et flertall på Stortinget ha fakta 
på bordet. AP, FRP, SP og SV ba helse-
minister Bent Høie om å redegjøre for 
fadesen.

Kjersti Toppe (Sp) spurte skriftlig om 
helseministeren ville sørge for en 
nasjonal gransking. Høie svarte slik om 
situasjonen:

– Anbefalingene vi ga kommunene var tydelige nok, 
mener jeg. Det fremgår uttrykkelig at anbefalingen 
om å pålegge restriksjoner gjaldt helse- og omsorgs-

institusjoner, og fellesarealer i omsorgsboliger. Det 
ble understreket at adgangskontroll og besøksstans 
i boenheter som er egne boliger, må være basert på 
dialog med beboer, pårørende og evt. verge.
Høie viste til at Regjeringen har nedsatt en  

uavhengig kommisjon (Korona-
kommisjonen) som skal kartlegge og 
evaluere myndighetenes håndtering av 
pandemien. Kommisjonen skal vurdere 
tiltak, kommunikasjon og sosiale  
konsekvenser, blant annet.

– Jeg mener at vi ikke bør nedsette  
parallelle granskinger på nasjonalt 
nivå. Det er imidlertid naturlig at den 
enkelte kommune evaluerer sin egen 
håndtering av pandemien når den er 
over. 

Helsedirektoratet har presisert ordlyden i vei-
lederen, og har bedt landets fylkesmenn om å følge 
opp kommunene slik at besøksordningene blir i 
tråd med de nasjonale anbefalingene.

Kaja Kjenstadbakk Brede mottok nylig sitt  
kompetansebevis innen restaurant- og matfag.  
Her blir hun gratulert av fylkesleder Magne E.  
Skjetne i LUPE Trøndelag, som overrakte henne  
et sitteunderlag produsert ved dagtilbudet på 
Byåsen Produkter. 

Vi gratulerer!
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Helseprisen 2020 er tildelt HELT MED  
for prosjektet «Arbeid, helse og  
utviklingshemming».

 tEKSt Og FOtO: MAgNE SKJEtNE, LUPE  

Overrekkelsen skjedde den 3. desember i forbind-
elsen med markeringen av den internasjonale 
dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

HELT MED-prosjektet handler om å inkludere 
personer med utviklingshemming i det ordinære 
arbeidsliv. Det å ha en jobb er viktig for at vi  
mennesker skal føle at vi er til nytte, og oppleve 
at vi både er selvstendige og en del av felles-
skapet. Alle bør få muligheten til å få brukt sin 
arbeidsevne.

Jobbene tilbys personer med utviklingshemming 
som mottar uføretrygd. Mange personer med 
utviklingshemming representerer en uutnyttet 
ressurs i arbeidslivet. Med litt tilrettelegging og 
veiledning vil langt flere kunne utføre en rekke 
arbeidsoppgaver, for eksempel i butikk, på hotell, 
kaféer og restauranter. Andre eksempler er jobb i 
barnehager og på sykehjem. Arbeidsgiverne kan 
lyse ut både deltidsstillinger og heltidsstillinger.

En rekke kommuner deltar nå i prosjektet, hvor 
over 100 personer har fått arbeidsmuligheter. 
Trondheim kommune har opprettet tilsammen 15 
stillinger – de fleste innen helse- og velferdssenter. 

FÅr FLErE Ut I ArBEID: trondheim deltar i HELt MED.  
Her er statssekretær guro Angell gimse i Arbeids- og  
Sosialkomiteen (til venstre i bildet) sammen med to som fikk 
jobb gjennom prosjektet.

Dette ble markert med et arrangement på et helse- 
og velferdssenter i byen. Statssekretær Guro Angell 
Gimse i Arbeids- og Sosialkomiteen var tilstede 
sammen med HELT MEDs administrasjon og  
Stiftelsen SOR - Samarbeidsrådet for mennesker 
med utviklingshemming. LUPE var også tilstede.

BÆRUM: Arild Holeengen tapte alt han 
eide på grunn av vergens opptreden.

Vergen la Holeengens leilighet i Rykken ut for salg 
da han fikk plass i et bo-og omsorgssenter, og kastet 
eiendelene hans. Salget ble imidlertid stanset da 
planene ble kjent. I mellomtiden var leiligheten 
hans blitt tømt for innbo og eiendeler. 

Det står ord mot ord i saken, skriver VG. Vergen 
viser til at fylkesmannen har godkjent salget, og 

hevder at Holeengen godkjente salget av leiligheten 
og ga klart uttrykk for at innboet skulle kastes. 
Dette benekter Holeengen, som ville flytte tilbake 
til leiligheten.

Nå har Bærumsmannen fått 75.000 kroner i  
erstatning for tapt innbo fra den tidligere vergens 
forsikringsselskap.

På side 8 i denne utgaven av Under Lupen kan du 
lese om fremtidsfullmakter, som i noen tilfeller kan 
være et godt alternativ til vergemål.

Fikk erstatning etter vergens opptreden

Sterke reaksjoner etter 
ulovlige besøksnekt

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

2020
M

edlem
sblad nr. 3

Innførte ulovlig  
besøksnekt 
8-11

Under Lupen nr 3 2020

Heder og ære til HELT MED
Aktuelt

 ■ Prosjektet har utspring fra Stiftelsen SOr
 ■ Stiftelsens formål er å støtte forskning, 
fagutvikling og formidlingsom kan tjene 
til større forståelse av utviklingshemming, 
og føre til bedre metoder for fore- 
bygging, behandling og opplæring. 

HELT MED 
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Tema: Økonomi og selvbestemmelse

Visste du at fremtidsfullmakt kan være et 
alternativ til verge? Slik gjør du det. 

 tEKSt: SOLVEIg KLINKENBErg 

Mennesker i Norge som ikke er i stand til å ivareta 
sine interesser på grunn av egen helse eller sykdom 
vil som hovedregel få oppnevnt en verge av fylkes-
mannen (som fra 01.01.2021 har tittel stats- 
forvalter). En fremtidsfullmakt gir større grad av 
selvbestemmelsesrett etter at en person ikke lenger 
er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. 
Denne ordningen kan helt eller delvis erstatte 
vergemål.

Hva innebærer dette?
En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gis 
til en eller flere personer. Den må alltid være  
skriftlig. Fullmakten innebærer at en person selv 
kan bestemme hvem som skal ta seg av han/hennes 
økonomiske og personlige interesser i fremtiden.

Det er imidlertid en rekke bestemmelser som 
må oppfylles for at en slik fullmakt skal være gyldig 
når den en gang i fremtiden skal settes i kraft.

Fullmaktsgiver (den personen som i fremtiden 
skal få hjelp) bestemmer selv hvor omfattende 
fullmakten skal være. Her må det settes spesifikke 
punkter om hva det er som i fremtiden skal ivaretas 
av fullmektigen. Skulle det være behov for tjenester 
som faller utenfor fullmakten, skal Statsforvalteren 
opprette en verge i tillegg.

Krav til fullmaktsgiver og fullmektigen(e)
Personen som gir fullmakten må være over 18 år. 
Han/hun må evne til å forstå fullmaktens betydning 
(det bør alltid innhentes legeerklæring fra signer-
ingspunktet på kontrakten for å bevise at fullmakts-
giver var kompetent til å signere).

Den navngitte fullmektigen må være over 18 år, og 
kan ikke selv være satt under vergemål eller ha fått 
oppnevnt verge. Det er ingen begrensning på antall 
fullmektiger.

Innhold og formkrav i en fremtidsfullmakt
Den enkelte fullmaktsgiver bestemmer selv  
innholdet, noen ganger i samråd med en advokat, 
men dette er ingen betingelse.

To personer som fullmaktsgiveren har godtatt 
skal bevitne. Vitnene må ha fylt 18 år og evne til 
å forstå betydningen av underskriften. De skal 
underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er 
til stede, og etter hans/hennes ønske. Fullmektigens 
ektefelle, samboer, foreldre, barna og barnebarna 
kan ikke være vitner, men det foreligger ingen krav 
om advokatbistand.

Dersom disse regler ikke blir fulgt, er  
dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt. 

Oppbevaring og evt. tilbakekall av fullmakten
Fullmaktsgiver må oppbevare fullmakten forsvar-
lig, for eksempel i en safe, bankboks eller lignende. 
Dette skal gjøres i samråd med fullmektigen. 

Fullmakten kan tilbakekalles dersom fullmakts-
giver ønsker dette, og har evnen til å forstå hva 
dette innebærer. Fremgangsmåten er da å ødelegge 
fullmakten. (Fullmektig plikter i så fall å returnere 
eventuell kopi).

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?
Den trer i kraft når fullmaktsgiver på grunn av 
sinnslidelse, herunder demens eller alvorlig 
svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta 
sine interesser innen områdene som omfattes av 
fullmakten.

Fullmektigen/e kan da på dette tidspunktet 
handle etter fullmakten. Han/hun er lovpålagt å 

Dette kan gi dere økt  
selvbestemmelsesrett

snarest mulig underrette fullmaktsgiver og full-
maktsgivers ektefelle eller samboer om fullmaktens 
ikrafttredelse og om dens innhold. Dersom det 
ikke finnes noen ektefelle eller samboer, skal andre 
nære slektninger underrettes.

Statsforvalterens rolle – stadfesting,  
registrering og tilsyn
Fullmektig kan be Statsforvalter om å stadfeste 
ikrafttredelse av fremtidsfullmakt. Dersom alle 

vilkårene er ivaretatt, trer den i kraft. Statsforvalter 
kan begjære fullmektigen(e) å legge frem opp-
lysninger om fullmaktsforholdet.

Vil du vite mer?
For ytterligere opplysninge kan du ta kontakt med 
Statsforvalter.no, eller din likeperson i LUPE.

 ■ Statsforvalter (Fylkesmann) beslutter 
hvem som skal være verge, og hva  
mandatet skal være.

 ■ Vergen plikter å få Statsforvalterens 
godkjenning til salg av fast eiendom, for-
skudd på arv, salg av løsøre, gaver etc.

 ■ Han/hun plikter å levere årlig regnskap 
og er under tilsyn av Statsforvalteren.

Vergeordningen
 ■ Forhold som omfattes av dette  
fremkommer i Lov om vergemål.

 ■ Opprettelse av fremtidsfullmakt er 
et privatrettslig alternativ til ordinært 
vergemål. Dermed unngår man offentlig 
innblanding.

 ■ En fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake 
eller endres før den settes i kraft.

 ■ Når fullmakten har trådt i kraft kan den 
ikke trekkes tilbake eller endres.  
Unntak: Helsetilstanden bedres.

Slik fungerer en fremtidsfullmakt

IL
LU

St
rA

SJ
O

N
SF

O
tO

: S
hu

tte
rs

to
ck



10 11

Eiksenteret Ørsta
Mosflatevegen 8

6154 ØRSTA
Tlf. 70 04 85 50

Lillestrømveien 892
1912 ENEBAKK
Tlf. 64 92 92 10

Lia Sagbruk AS
Versvikvegn 5

3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Valdres
Murerforretning AS

Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 915 28 151

Ressurs
Tromsø AS
 9260 TROMSØ
Tlf. 400 07 200

AFB Eiendom AS
Vangsveien 10

1814 ASKIM
Tlf. 976 85 239

Assemblin Norge
Bjørnstadmyra 7
1712 GRÅLUM

Tlf. 09 030

Vålerveien 65
1597 MOSS

Tlf. 69 20 58 50

Toyota
Romerike AS

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Byggningslageret AS
Skjebergveien 169D

1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf. 69 13 61 00

Klostergata 30
3732 SKIEN

Tlf. 35 10 02 50

Halden Fysikalske
Institutt DA

Violgata 8
1776 HALDEN
Tlf. 69 18 11 04

Olivia
Assistanse AS

Grensen 18
0159 OSLO

Tlf. 24 07 77 44

Hildes
Renhold AS
Sjøparken Angnes
3290 STAVERN
Tlf. 951 89 120

Jobberiet AS
Stasjonsveien 27

1940 BJØRKELANGEN
Tlf. 63 85 38 00

Älvsbyhus
Norge AS

Ekholtveien 114
1526 MOSS

Tlf. 69 23 54 40

Takringen AS
 3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

Balke Gård
Balkeveien 165
1570 DILLING
Tlf. 917 91 522

Port og
Industripartner

Drift AS
Verpetveien 20
1540 VESTBY
Tlf. 459 01 941

Eiker
Husbygg AS
Anemoneveien 5

3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Sjølundvegen 2
9016 TROMSØ
Tlf. 77 60 69 40

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Baggerød AS
Nedre vei 8

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

3262 LARVIK
Tlf. 33 19 24 48

Egset
Ventilasjon

Morafura 8
6105 VOLDA

Tlf. 70 05 30 80

Borgheim
Semsv 1

3140 NØTTERØY
Tlf. 995 73 000

Active
Services AS

Sagaveien 66C
1555 SON

Tlf. 930 04 146

BRB Bygg AS
Hellebergveien 35
3960 STATHELLE

Tlf. 906 18 673

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Hellik Teigen A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90
Gode tilbud på

alle typer stålbygg.

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Nord Marin A/S
Bedriftsv. 100
3735 SKIEN

Tlf. 35 59 72 22

Optimera AS
Monter Stormarked

Forus
Maskinveien 7

4033 STAVANGER
Tlf. 476 03 300

Kolldalsvegen 7 E
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 90 62

Birger N. Haug AS
Drammen

Vestre Linnesvei 7
3414 LIERSTRANDA

Tlf. 32 24 15 00

Ytre Namdal
Vekst AS

Omkjøringsv. 15
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 13 77

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Byggtakst Øst
Skifervegen 4
2322 RIDABU
Tlf. 928 02 590

Rakkestadv 1
1814 ASKIM

Tlf. 69 83 80 10

Trappeprodusenten AS
6980 ASKVOLL
Tlf. 979 56 442

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 905 05 704

Havneveien 116
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 67 70

Norsk
Industrivask AS
Rauerskauveien 522

1482 NITTEDAL
Tlf. 902 04 771

Vestbyveien 29
1540 VESTBY

Tlf. 64 98 30 40

Terminalgata 114
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Anleggsgartner
Bjørn-Thomas Bajerknes

Meieriveien 7
3023 DRAMMEN
Tlf. 918 67 504

Sunnfjord
Betong A/S

Hornnes Næringspark
6803 FØRDE

Tlf. 57 82 25 00

Hurum Mølle
 3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 80 06

Seljord
Rekneskaps-

service AS
Nyv 3 A

3840 SELJORD
Tlf. 35 05 80 00

Scan Tank Auto AS
Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 413 24 438

Strandvegen 106
9006 TROMSØ
Tlf. 906 22 364

Klippotequet L
Farmandstredet
Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Syljuåsen Oppland AS
Kallerudlia 15, 2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80 - www.syljuaasen.no Smiuhagan 25, 2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400 - www.biosirk.no

ANONYM
STØTTE
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Sande
kommune

sande-mr.kommune.no

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

Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

eidfjord.kommune.no

Oslo kommune

Fri Rettshjelp
Åpningstid:

Mandag - Fredag: 0800-1535
Mandag - Torsdag: 1630-1900

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

stange.kommune.no

oyer.kommune.no

lillesand.kommune.no

avd Helse
eidfjord.kommune.no

Sveio
kommune

   Kommunehuset
5559 SVEIO

Tlf. 53 74 80 00
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Hvordan bør rammebetingelsene være 
for å gi sårbare ungdommer en god start 
i voksenlivet?

100 deltakene fra hele landet deltok på den digitale 
konferansen «På vei til arbeidslivet», som gikk av 
stabelen i Trondheim 23. oktober. Dagen etter ble 
det også holdt et fysisk møte.

Den tverrfaglige konferansen ble arrangert av 
FFO organisasjonene ADHD Norge, LUPE og  
Autismeforeningen, samt Vårres brukerstyrt senter.  
Det overordnede målet med konferansen var å 
drøfte hvordan det jobbes fra skolene,  
fylkeskommunen og fylkesmannen for å forberede 
sårbare elever mot arbeidslivet.

Hva vet vi? 
Erik Stene fra oppvekst- og velferdsavdelingen ved 
Fylkesmannen i Trøndelag startet sitt dypdykk i 
statistikken ved å prate om de viktige grunn- 
steinene i samfunnet, menneskeverd og hold-
ninger. For utenforskap handler ikke bare om 
økonomi. I praksis er det nettopp menneskeverd og 
holdninger som i stor grad avgjør livskvaliteten. 

Stene gikk systematisk gjennom temaet «hva vet 
vi og hva kan vi gjøre?». Statistikken viser at det 
i Trøndelag er til sammen 2117 uføretrygdede 
ungdommer. Dette utgjør til sammen 2,6 prosent i 
aldersgruppen mellom 18-29 år. 

I aldersgruppen under 30 år har 2595 personer, 
eller 3,3 prosent, AAP. Den vanligste diagnosen 
blant de med AAP er angst og depressive lidelser. 

Mange av barna som trenger hjelp har dårlige  
rammebetingelser. Hvordan skal man fange opp  
utfordringene tidlig nok og hjelpe barna til en 
bedre fremtid? Er dette lettere sagt enn gjort? 

Grunnsteinene som må være på plass
Byåsen videregående skole delte av sine erfaringer, 
og tok opp viktige tema. Hvordan kan man  

På vei til arbeidslivet

forberede ungdommene på voksenlivet i arbeid 
eller med tiltak? Overføring og samarbeid med 
dagtilbud/arbeidsplassen kan erfaringsmessig  
være utfordrende. Hva fungerer best for den  
enkelte? Dagtilbud, arbeidstiltak som «HELT MED»,  
se også side 6 i denne utgaven, vernede bedrifter 
eller ordinære bedrifter som læringsarena?  
Hvorvidt kan de ulike tilbudene tilpasses etter  
individuelle hensyn? 

Kartlegging og tilrettelegging innen kommunika-
sjon, sosiale ferdigheter, kognitive hjelpemidler og 
arbeidstrening, er essensielt.

Hvordan kan vi samarbeide og ikke bare  
informere?

Skal ha rett til å velge boligen sin
Trondheim kommune redegjorde for boligløsninger 
for personer med utviklingshemming i kommunen. 
Om lag 33 prosent benytter seg av de ulike til-
budene. Noen av beboerne sliter med flere utfor-
dringer, flere diagnoser, psykisk helse og/eller rus. 

Det har vært en sterk vekst i antall de siste årene, 
og dette medfører ventekø for tildeling av bolig. 

Utgangspunktet skal være hensynet til individu-
elle behov, og ikke tilgjengelig boform. Målet er at 
utviklingshemmede skal ha muligheten til å eie sin 
egen bolig – fritt boligvalg – på lik linje som andre 
innbyggere i Trondheim kommune. Derfor stimul-
eres det til kjøp.

Ventetiden for kommunal bolig skal være inntil 6 
måneder.

– Fattigdommen og ensomheten øker
Den pensjonerte barne- og ungdomslegen l Anne 
Mari Brubakk (også LUPE-medlem) er bekymret for 
den økonomiske utviklingen som unge utviklingsh-
emmede opplever. Dårlige vilkår og rammebetin-
gelser rammer noen hardt, spesielt de som ikke har 
pårørende som kan støtte dem økonomisk og/eller 
sosialt, påpeker hun. 

Brubakk savner helhetelig tenkning i tilbudene, og 
bedre informasjonsflyt om ordningene som finnes. 

Levekårskonferansen 2020

IL
LU

ST
R

AS
JO

N
SF

O
TO

: S
hu

tte
rs

to
ck



14 15

Rusbehandling nytter!

www.phoenixhaga.no - Tlf. 69 89 82 50

Karenslyst allè 8B, 0278 OSLO
Tlf. 22 50 60 60 - www.mio.no

Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS
Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND

Tlf. 70 31 41 00

- Alle er velkommen til en koselig og sosial
  atmosfære på Sandmoen Kro.
- Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
- Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
- Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.
  Krovert Ove Hanssen

Sandmoen Kro
Vi er her fordi du er her

Sandmoflata 3
7093 TILLER
Tlf. 72 59 61 80
www.sandmoenkro.no

Plantebørsen
Brødrene Bergem AS

St Hallvards vei 23, 3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 54 30 - www.planteborsen.no

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

Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20 - www.mgarkitekter.no

Hardangervegen 72, Seksjon 17, 5224 NESTTUN
Tlf. 55 91 88 60 - www.ortopro.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14

post@energisentret.no  -  www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Bjørvik & Haugen AS
Nordre Kullerød 17C
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 91 10
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Brumunddal
Regnskap

Brugata 3
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 79 60

Mjøsanlegget AS
Åsmarkvegen 301

2614 LILLEHAMMER
Tlf. 994 95 300

Helge Fjelltun
Bygdinvegen 1891

2943 ROGNE
Tlf. 970 23 370

Dokka
Begravelsesbyrå AS

Bårlivegen 66
2870 DOKKA

Tlf. 61 11 20 00

Aztek
Økonomi AS

Ryggeraet 49
1580 RYGGE

Tlf. 906 68 709

Bergsli & Sønn AS
Karimoen 24A

2743 HARESTUA
Tlf. 976 82 533

Rua bygg & Takst
Nordre Ruavei 7

3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669

www.ruabyggogtakst.no

Tordenskjoldsgt 2
9404 HARSTAD
Tlf. 77 00 15 45

Inntre AS
Bogavegen 7

7725 STEINKJER
Tlf. 74 17 07 20

Mesterrør AS
Trekanten 8

7604 LEVANGER
Tlf. 74 08 26 88

Per Reboli AS
Markavegen 9

2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Pettersen
Maskin AS
2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

Granliv. 21
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Byggmester
Madsen & Giseth AS

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL

Tlf. 905 57 693

Schmitz Cargobull
Norge AS

Hovinmovegen 4
2060 GARDERMOEN

Tlf. 23 96 14 00

Kaigata 102
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 84 46 55

Stensli
Gjenvinning AS
2381 BRUMUNDDAL

Tlf. 468 15 000

Dekorbetong
Ågnesgjerpet 32

6040 VIGRA
Tlf. 970 00 690

Blatchford
Ortopedi AS

Alkeveien 14
9015 TROMSØ
Tlf. 77 60 00 22

PrivatMegleren
Solli & Partnere

Askerveien 50
1384 ASKER

Tlf. 400 02 332

Nordtro AS
Kirkevegen 2

9151 STORSLETT
Tlf. 959 27 527

Helle Ravnsborg
Kirkegata 66

2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31

Klemmetsrudveien 24B
3440 RØYKEN
Tlf. 958 74 499

Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

H-Bygg AS
Auto'n,

Hølondvegen 2060
7212 KORSVEGEN

Tlf. 72 87 98 85

Åsgreina
Byggassistanse AS

Gimilvegen 11
2033 ÅSGREINA
Tlf. 404 02 398

Verkstedveien 25A
1400 SKI

Tlf. 64 87 67 00

Solheim
Hagesenter AS

1930 AURSKOG
Tlf. 63 86 22 07

Lås & Prosjekt AS
Baker Østbys vei 5

1351 RUD
Tlf. 469 48 806

Industriveien 3
1640 RÅDE

Byggmann
Gruppen AS

Flyplassvegen 22
6040 VIGRA

Tlf. 70 18 90 60

Apex Fysioterapi
Helsesenteret,

Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

KRAMP
Vestvollveien 34E

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 22 80 38 80

Lienv 41, 3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

hallingdal-kraftnett.no

Byfogd Motzfeldts gate 6
6413 MOLDE

Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no
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GØY PÅ GJØVIK: Sangkoret Korpus, Ingunn Molstad, Katerine Espinal og Katia Cardenal omkranset rundet el-bilen etter Alf Mjøen på 
gjøvik gård. 

Pandemien kan ikke stoppe gode minner. 
Og de er det mange av for medlemmene 
i Korpus, som gleder seg til neste år.

 FOtO: gJØVIK KUNSt– Og KULtUrSKOLE 

Det er blitt lite festivas for medlemmene i det  
populære Korpus i 2020. Likevel er stemningen på 
topp, og mye skyldes nok 25 års jubileet som ble 
feiret med brask og bram i 2019.

– Det ble mange gode opplevelser med små og store 
arrangementer gjennom hele jubileumsåret, ikke 
minst kulturutvekslingen med Spania på  
Solgården med Paco Valls Garcia og Faula Teater, 

jubileumsforestillingen på kinoen med samme 
spanjoler og en egen festkveld, sier et av korets 
faste medlemmer, Kjersti Kålås.

 
Aktivt korpsår
Høydepunktene er mange! Korpus spilte på  
festivalen «Ski for alle» på Øverby, kulturskolens 
huskonsert på Musikkens Hus, Feitetirsdag,  
Allsangaften på Raufoss, «Vårslipp» i Asker på  
Pascalhuset, Bygdekveld med Korpus i Øvre 
Snertingdal og i Hunn kirke. 

De gjorde også opptreden på KULTUR i Gjøviks  
Bakgårder, deltok på Harstad-filmkveld på Gjøvik 
kino med «Hollywood blir bare småtterier» og 

– Gode minner skal man 
ta vare på

spilte sammen med kulturskolen på «Toner fra  
Tunet», bare for å nevne noen av høydepunktene.

Sommeravslutningen på Øverbykaféen, 50-års laget 
for mangeårig medlem Anne Kathrine Bratten på 
Toten Hotell, turen over Bergstoppen, Pascal  
Norge Innlandets julekonsert i Gjøvik kirke og  
juleavslutningen på Musikkens Hus ble også veldig 
fine opplevelser.

Festivalstemning 
Pascalfestivalen på Gjøvik – 10-årsjubileum – hadde 
deltakere og publikum fra inn- og utland. 

Sangeren Katia Cardenal og pianisten Katherine 
Espinal fra Nicaragua, som begge er gode  
ambassadører for Korpus, deltok med to opp-
tredener under festivalen. Mange i Korpus  
deltok også på festmiddagen lørdagskvelden,  
som var en stor begivenhet!
 
Ellers må det nevnes at den spansk-norske  
kulturutvekslingen i juni kom i stand i forbindelse 
med samarbeidsprosjektet med Gjøvik kunst- og 
kulturskoles tilrettelagte avdeling ved Ola Narten 
Svendsen, Pascal Norge, Samordningsrådet (SOR), 
Anders Midtsundstad og Solgården.

MINNERIK AFTEN: Korpusvenn Marit Brakestad, sammen 
med Scene Korpus, Paco Valls garcia og en gruppe fra Faula 
teater, sørget for flott og minnerik festaften på Gjøvik  
kultursenter i november i fjor, da Korpus feiret 25 år. 

KULTURUTVEKSLING: Korpus fra gjøvik kunst- og kulturskole og deres spanske venner fra Faula teater, hadde 

en uforglemmelig kulturutveksling i Spania på Solgården juni i fjor, året de feiret sitt 25-års jubileum.

INTERNASJONAL AFTEN: Scene Korpus i aksjon med teater-
guru Paco Valls garcia på gjøvik kino. 
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 tEKSt: LILY KALVØ  FOtO: PrIVAt 

Foreløpig er prosjektet kun en boligdrøm, men 
prosjektleder Svein Kvalheim i Alego produkt-
utvikling har lagt alt til rette for at bygget skal bli 
reist. Han har selv arbeidet i mange år med  
mennesker som har ulike funksjonshemninger, 
både med arbeidstrening og tilrettelegging av egne 
og andres produkter.

– Det er viktig at mennesker med funksjons-
hemninger som ønsker å kunne bo sammen med 
familien, eller alene, skal kunne fungere mest  
mulig normalt med tilgang til husets fasiliteter,  
sier han.

Bygget som kan reises er universelt utformet med 
god livsløpsstandard. Det er lagt opp til to etasjer, 
med 3 leiligheter mellom 70-90 kvm i hver etasje. 
Leilighetene vil være tilrettlagt for rullestolbrukere, 
med heis for rullestoler i 2. etasje. Det er kort vei til 
skole og barnehage, samt forretninger og lege- 
kontor/apotek, og Ørje kommune grenser til 
Sverige.

Det som også gjør bygget spesielt, er at det stort 
sett vil bli selvforsynt med strøm fra solcellepaneler 
på taket (Smarthus). 

Håper på tilrettelagt boligprosjekt
I Ørje sentrum er det gitt byggetilatelse til 6 lekre leiligheter i et bygg som er tilrettelagt 
for mennesker med funksjonshemninger, uten å være institusjonspreget.

ET BOLIGBYGG FOR ALLE: Leilighetene har alle fasilitetene som 
trengs for rullestolbrukere, helt uten å være institusjonspreget. 

– BOLIGDRØMMEN KAN BLI 
VIRKELIG: Svein Kvalheim har  
arbeidet i flere år for å få til et  
inkluderende bygg. Nå håper han at 
det blir bygget etter intensjonen.

– Foreløpig er dette bare en boligdrøm, siden 
bygget ennå ikke er reist. Hva skal til for å få  
realisert dette?

– Det må være minst fire kjøpere for å få  
realisert dette. Per dags dato foreligger det en tomt, 
komplette byggetegninger og byggetillatelsen for 
prosjektet er gitt. Fylkesmannen i Viken har vært til 
stor hjelp med byggesaken.

Mange kommuner har som mål at funksjons-
hemmede skal ha muligheten til å eie sin egen 
bolig på lik linje som ale andre innbyggere.  
Derfor skal det stimuleres til kjøp. Kvalheim håper 
at tomta kommer til å bli brukt til dette formålet.  
Men først må et hus som står på tomta bli revet før 
et byggeprosjekt kan komme i gang, og byggherre 
må på plass.

Vil du vite mer? 
Kontakt: Svein Kvalheim    452 72 221

 alego.produktutvikling@gmail.com

Lily Kalvø, redaktør 
Under Lupen

Bli med i vervekampanjen!
LUPE trenger flere medlemmer, og du kan hjelpe oss. Vi setter derfor nå i gang med en vervekampanje 
som vil vare frem til Landsmøtet 2021. Den beste ververen vil bli premiert, og det blir også gitt premier  
etter verving av 5 og 10 nye medlemmer.

Send innmeldinger via nettsiden https://lupeorg.no/medlemskap eller  post@lupeorg.no

Oppgi navnet på ververen, og hvem det nye medlemmet er.

Tips til medlemmene
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Har du noe på hjertet?
 

Vi vil gjerne høre fra deg! 
Send inn tips og innspill til:
 
   917 95 050 

 redaktor@lupe.org
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Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A

0481 OSLO
Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
www.solstein.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER

Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Idrettsveien 2
7072 HEIMDAL
Tlf. 72 89 43 00
www.prima-as.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Nessveien 15, 9357 TENNEVOLL
Tlf. 77 17 69 00 - www.avekst.wixsite.com

Tomtegata 6, 2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 00 - www.eet.as
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Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes

Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no
Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for

mennesker med psykisk utviklingshemming.
Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang.
Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at

mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske –
i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en

ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn.
Det skal være et overordnet mål at den produksjon som skjer ved

Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Eiker Eiendomsutvikling AS
Stasjonsgata 72-74
 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 59 59

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
 http://tonstadbakeri.blogspot.no

Facebook: Tonstad Bakeri -  Instagram: @tonstadbakeri

Drammens Tidende
Strømsø Torg 9, 3044 DRAMMEN

Tlf. 32 20 40 00
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Sentralstyret

Leder Harald Hansen Øvre Einane 35 
6740 Selje 

 986 49 364  leder@lupeorg.no

Nestleder Solveig  
Klinkenberg

Bredo Stabells vei 3 
0853 Oslo

 959 35 597  nestleder@lupeorg.no

Sekretær Geir Hanssen Grindstuveien 36 
1349 Rykkinn

 951 07 225  post@lupeorg.no

Kasserer Yngvar Bjarne 
Hurlen

Fallanveien 30 A 
0495 Oslo

 476 14 769  kasserer@lupeorg.no

Styremedlem Ann Jorid  
Strømholt

Nordli 2 
9300 Finnsnes

 915 99 839  medlem@lupeorg.no

1 vararepr. Magne Skjetne Amundalsv. 840 
7036 Trondheim

 992 44 720  vara1@lupeorg.no

2. vararepr. Linda Djuve Korallveien 18 
4318 Sandnes

 986 36 648  vara2@lupeorg.no

3. vararepr. Synnøve Tisland Auklandsveien 12 
4534 Marnardal

 924 19 625  vara3@lupeorg.no

Fylkesledere

Agder Synnøve Tisland Auklandsveien 12 
4534 Marnardal

 924 19 625  leder.agder@lupeorg.no

Oslo Viken Geir Hanssen Grindstuveien 36 
1349 Rykkinn

 951 07 225  leder.ov@lupeorg.no

Innlandet Else Lillian  
Njaastad

Engegjelen 3 
2510 Tylldalen

 917 92 459  leder.innlandet@lupeorg.no 

Vestfold 
Telemark

Toralf Aanestad Tinnesgata 29 
3675 Notodden

 909 59 629  toralf@rere.no 

Rogaland Beathe Hebnes Hundavågveien 45 
4085 Stavanger

 51 86 13 08 
 974 14 176

 leder.rogaland@lupeorg.no 

Vestland Harald Hansen Øvre Einane 35 
6740 Selje

 57 85 99 74 
 986 49 364

 leder@lupeorg.no 

Møre og 
Romsdal

Kristin Otneim 
Aarsnes

6146 Åheim  996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag Magne Skjetne Amundalsv. 840 
7036 Trondheim

 992 44 720  leder.trondelag@lupeorg.no

Nord Norge Hugo Laksmark Bunnjordsvingen 9 
9307 Finnsnes

 934 43 568  leder.nord@lupeorg.no 

Lokallag og annet
Vanylven Kristin Otneim 

Aarsnes
6140 Åheim  996 04 080  leder.mr@lupeorg.no

Vestfold Merete Bergan Neptuns vei 17
3226 Sandefjord

 911 01 625  leder.vestfold@lupeorg.no 

Hovedkontor Hans Nilsen 
Haugesgt. 44.b 
0481 Oslo

 948 89 241  post@lupeorg.no

Redaktør Lily Kalvø  917 95 050  redaktor@lupeorg.no

Annonser
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RetuR: 
LUPE 
Hans Nielsen Haugesgt. 
44 B 
0481 OSLO

Bli medlem i LUPE! 
LUPE arbeider for full likestilling i samfunnet.  
Støtt arbeidet med å sikre utviklingshemmede  
rettigheter som gir dem gode og trygge bo-,  

arbeids- og aktivitets- og utdanningsmuligheter. 
  

Meld deg inn i LUPE.  
Årskontigenten er kun kr. 200,- 

 
Slik gjør du det:

Via nettsiden vår:  
https://lupeorg.no/medlemskap

 post@lupeorg.no  
  948 89 241

Vil du komme i  
kontakt med oss?

Send en mail til:
 post@lupeorg.no 

LUPEs kontaktelefon:
 948 89 241

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
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