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    Audun Auby, styreleder

STYRELEDER

Prosjekter kan være veldig moro. Landsrådet har nå vært med i et prosjekt  
i regi av SOR (Samordningsrådet for Funksjonshemmede). Prosjektet heter 
»Helt Med» .

»Helt Med» er inspirert av KLAP i Danmark, som har resultert i at mer 
enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det 
ordinære arbeidsliv, hvorav ca 70 % har utviklingshemming. I korte trekk 
går dette ut på å lage arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming 
i private konsern. Det spesielle er at man går inn på konsernnivå og lager 
avtalene med toppledelsen. 

Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeningene Det 
er etablert et godt samarbeid med LO sentralt, FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor.
Dette gir spennende muligheter samtidig som det også er klare fallgruver med en slik ordning. SOR har 
klart å belyse disse på en svært god måte. I og med at de har hatt svært god kontakt med LO sentralt og 
der drøftet både faren for sosial dumping, konkurransevridning, og utnytting av utsatte grupper, så bør de 
fleste av fallgruvene være unngått. Vi har i denne utgaven intervjuet Jarle Eknes som er daglig leder i SOR. 
Intervjuet kan du lese på side 24. 

Landsrådet har besluttet å lage to årlige konferanser som er rettet mot de ulike arbeidstakergruppene. Jeg 
mener at disse konferansene også er svært nyttige og viktige også for de ordinært ansatte. Innspill fra de 
ulike arbeidstakerne er svært nyttige og kloke. Direkte tilbakemeldinger og gode diskusjoner preger konfe-
ransene. Så vidt jeg vet er det bare LAFY som systematisk arrangerer konferanser spesielt tilrettelagt for ar-
beidstakere, så her bør de ulike bedriftene kjenne sin besøkelsestid. Erfaringsmessig har disse konferansene 
vært godt besøkt og når vi nå arrangerer neste konferanse på hotell 33 på Økern i Oslo 25. og 26 oktober 
med et godt og variert program er vi trygge på at mange kommer. 

Landsrådet ønsker å legge til rette for at også enkeltpersoner kan bli medlemmer. Dette har sin bakgrunn i 
at tiltakene i forhold til arbeidstilrettelegging for funksjonshemmede har endret seg mye de siste 10 årene. 
Imidlertid krever dette endring i vedtektene og det vil derfor bli avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor 
disse endringene vil bli lagt fram . 

Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god sommer. Vi satser på at omkringliggende faktorer så som været er 
med oss og gir oss alle muligheter for å samle krefter til en ny, spennende og krevende høst.  

Audun Auby
Leder
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SAmmEN Som koLLEgER

Skjalg Havåg, tidligere daglig leder 
i Ilas Lambertseter, nå administre-
rende direktør i OsloKollega hil-

ser meg velkommen på sitt kontor. På 
skiltene utenfor står det fremdeles Ilas, 
og visuelt sett så er det ikke så mye som 
røper at dette er en bedrift som nå har 
fusjonert med Itas Amb og som fra nå 
av blir hetende OsloKollega. Gjennom 
fusjonen er OsloKollega en av de største 
bedriftene innen sin bransje, og ambi-
sjonen er å vokse ytterligere.

- Å fusjonere er ikke noe vi gjør hver 
dag for å si det sånn, så dette er en stor 

omstillingsprosess, forteller Skjalg. Nav-
neskiftet er unnagjort og fusjonen mel-
lom Ilas og Itas Amb er i gang, men det 
er ennå mye som gjenstår. Det var klart 
allerede i oktober at vi skulle fusjonere, 
men offisielt sett så var det ikke klart før 
i begynnelsen av juni. 

Dere skifter navn også, kan du si litt om 
det?

- Navnet OsloKollega er ikke tilfeldig. 
Vi ønsket å ha Oslo i navnet siden vi 
tross alt har satset mye i Oslo og kom-
mer til å satse videre her. Det betyr 

ikke at vi ikke ønsker å utvide oss til 
andre byer, men Oslo vil alltid være 
sentralt. Når det gjelder «Kollega» så er 
vi opptatt av at vi alle er kolleger enten 
man er deltaker eller ordinært ansatt. 
Et viktig stikkord for oss er «sammen», 
og det er noe vi hadde i bakhodet når vi 
utviklet det nye navnet. Samtidig hadde 
det vært vanskelig å kombinere navnene 
Ilas og Itas, så det var naturlig for oss 
å ta et helt nytt navn. Vi håper jo også 
at vi kan skille oss ut litt med det nye 
navnet!

Dere blir nå en av de største arbeidsmar-

Tekst av David Auby

Ilas og Itas, to gamle travere i vår bransje, har slått seg sammen og heter nå   
OsloKollega. I den forbindelse har vi gjort et intervju med administrerende  
direktør Skjalg Havåg for å høre om deres fremtidsplaner. Vi tok også en prat 
med Randi Kvissel Haugen som er tidligere hotellsjef på PS:hotell, et av Oslo-
Kollega sine store satsningsområder.

Adm. direktør i OsloKollega, her foran PS:hotell på Vulkan. Foto av Vegard Breie - www.vegardphoto.com
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kedsinkluderings-bedriftene i Oslo, kan 
du si litt om hvilke utfordringer det gir?

- Jeg tror faktisk vi blir den aller største 
bedriften av denne typen i Oslo. Det er 
naturligvis mange utfordringer med å 
være så store, men samtidig så ønsker vi 
å se på alle mulighetene vi har som en 
stor bedrift. Vi har nå avdelinger i 3 av 
4 sentrale områder i Oslo. For oss har 
det vært viktig å omfavne hele Oslo, og 
vi er godt fornøyd med å ha avdelinger 
så spredt plassert. 

- Når det er sagt, det aller viktigste for 
oss er at vi har god kontakt med det or-
dinære arbeidslivet og at våre arbeidsta-
kere, hvis de ønsker det, får muligheten 
til å jobbe på ordinære arbeidsplasser.
Kan du si litt om de ulike avdelingene 
og de ulike tjenestene dere leverer?

- Vi er stolte av hele bedriften, men vi 
har noen tjenesteområder som skiller 
seg ut. Det første er hotellet, PS:hotell, 
som ligger nede ved Vulkan på Grü-
nerløkka. Det er et helt vanlig hotell 
der vi også driver arbeidstrening. Flere 
av de som har jobbet der har fått seg 

jobb videre på andre hoteller i ordinære 
jobber. Så har vi sykkelverksted som 
driver med reparasjon og vedlikehold av 
sykler. I det siste har de også drevet en 
del med elsykler. De har nå en tjeneste 
der man kan leie elsykkel for 400 kr i 
året og så betale litt for hver gang man 
bruker sykkelen. 

Et viktig stikkord for oss er 
«sammen», og det er noe vi 
hadde i bakhodet når vi ut-
viklet det nye navnet.

Hva gjør dere for å forberede potensielle 
deltakere til det ordinære arbeidslivet?

- Individuell oppfølging. Det krever 
mer ressurser, men det er helt nødven-
dig at ikke alle kjøres igjennom den 
samme kverna. Vi har noe som heter 
«Min plan» der vi går igjennom beho-
vene og ønskene til de ulike arbeidsdel-
takerne. Så ser vi på hvilke egenskaper 
deltakeren har og om han eller henne 
eventuelt har noen spesifikke utfordrin-
ger. Veldig mange, rundt halvparten, 

av de som kommer til oss har en eller 
annen form for lese- eller lærevansker. 
Det er også mange som skjuler det, og 
da er det viktig for oss å plukke opp 
dette slik at vi kan tilrettelegge på best 
mulig måte. 

Skjalg tenker litt før han fortsetter.

- Jeg kan fortelle en morsom historie 
som er knyttet direkte til dette. Vi had-
de en arbeidstaker som fikk seg jobb på 
Esso på Økern. Alt gikk veldig bra, han 
stortrivdes og klarte arbeidsoppgavene 
sine godt. Så fikk vi plutselig en telefon 
i slutten av mai, begynnelsen av juni. 
Han ville slutte på dagen, orket ikke å 
være der lenger. Vi lurte jo selvfølgelig 
på hva som var årsaken til dette og 
dro ned for å høre med han og med 
kontaktperson på Esso. Etter litt om 
og men forstod vi at grunnen til at han 
mistrivdes var at turistsesongen hadde 
begynt og at han ikke klarte å svare på 
spørsmål på engelsk fra turistene. Vi 
observerte en periode og så at turistene 
ofte spurte de samme spørsmålene. En-
ten lurte de på veien eller på hvor mye 
varene kostet. 

OsloKollega kan mer enn hotell. Her fra deres sykkelverksted. Foto av Vegard Breie - www.vegardphoto.com
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Løsningen på problemet ble dermed at 
vi drillet ham på de vanligste spørsmå-
lene. Det gjorde at han var i stand til 
å svare på veldig mye av det turistene 
spurte om og det gjorde at han trivdes i 
jobben igjen. Dette viser at individuell 
oppfølging er veldig viktig og at man 
tar seg tid til å gå inn i hver enkelt sin 
arbeidssituasjon. Dette har vært et pro-
blem tidligere og mange har nok falt ut 
igjen av det ordinære arbeidslivet fordi 
de ikke fikk god nok oppfølging. Hel-
digvis har det blitt mye bedre. Bedre 
oppfølging gjør også at det blir tryggere 
for eksterne bedrifter å ta imot deltake-
re fra oss. 

Hvordan trives arbeidstakerne ute i de or-
dinære bedriftene? Er det mange som øn-
sker seg tilbake til den skjermede jobben?

- Veldig få av de vi har ute i ordinære 
jobber ønsker seg tilbake. Når de først 
har fått smaken på en ordinær jobb og 
når de føler de takler arbeidsoppgavene 
så vokser de på det. Samtidig er det 
viktig å presisere at ikke alle passer til 
det ordinære arbeidslivet. Det er viktig 
å ha flere verktøy i skuffen. Noen vil 
jobbe mer skjermet og noen vil jobbe 
ute. Det viktigste er at hver enkelt får 
ut sitt maksimale potensial.

Vi ønsker OsloKollega videre til lykke med 
fusjonen og vi gleder oss til å følge med på 
utviklingen fremover!

Neste stopp for vår utsendte fra Lands-
råd-nytt var hos Randi Kvissel Haugen, 
tidligere hotellsjef på PS:hotell, nå adm.
direktør på Itas. Hotellet, som ligger plas-
sert nede på Vulkanområdet på Gruner-
løkka i Oslo har opparbeidet seg et veldig 
godt rykte og vi var nysgjerrige på hva det 
er som gjør at de har lyktes så godt. 

Kan du si litt om bakgrunnen for prosjek-
tet?

- Til høsten så har hotellet vært i drift 
i 6 år. Det ble etablert som en konse-
kvens av en konkurranse som NAV 
utlyste. De ønsket seg arbeidstrenings-
arenaer som gikk mye tettere opp mot 
det tradisjonelle arbeidslivet enn typiske 
skjermede bedrifter. 

- Den andre bakgrunnen var at man 
ønsket arbeidstreningsarenaer der man 
utdannet mennesker til yrker der det 
fantes jobber. I Oslo er det ikke aktuelt 
å for eksempel utdanne så mange syer-
sker, sveisere eller montører. Innen disse 
yrkene finnes det knapt med jobber. 
Med utgangspunkt i hotell kan man gå 
videre til så mange forskjellige jobber, 
som for eksempel resepsjonsjobber, 
ulike typer kjøkkenjobber osv. Man 
kan også gå videre til reiselivssektoren i  
både offentlig og privat sektor.

Hvordan ble det til at det var nettopp på 
Vulkan dere startet opp hotellet?

- Det var altså Itas som vant denne 
konkurransen som NAV utlyste, og det 
var på grunn av eiendomsforvaltnings-
selskapet Aspelin Ramm at hotellpro-
sjektet ble utviklet nede på Vulkan. Vi 
har vært utrolig priviligerte som har 
hatt en eiendomsutvikler som har vært 
villige til å bygge et hotell nettopp for 
dette formålet. De besitter også betyde-
lig kompetanse om hotellbransjen i og 
med at de også eier Quality Hotel 33 
(på Økern i Oslo) og flere andre hotel-
ler i Norge og Sverige. Denne kompe-
tansen ble videreført til PS:hotell. 

Ingen på PS:hotell får fast 
jobb. Hele poenget er å kva-
lifisere kandidater til faste 
jobber ute i arbeidslivet.

- Det som er så spennende med ho-
telldrift er at den kan hjelpe så mange 
kandidater fordi man på hotellet tre-
ner fra tidlig om morgenen til sent på 
kveld. Det er med andre ord mange 
skift som skal dekkes og man kommer 
borti mange ulike arbeidsoppgaver. 
Man får også trening i dette med å 
måtte stå opp tidlig, se presentabel ut 
og det å være serviceinnstilt. Det blir en 
veldig realistisk tilnærming til det ordi-
nære arbeidslivet. 

Hva har dere lært av dette prosjektet?

- Vi har lært utrolig mye underveis. 
Noe av det som har vært viktigst er 

at vi brøt med den tradisjonelle attfø-
rings-verdenen. En kandidat på PS:ho-
tell må gjøre mye som var utenkelig før, 
som det å måtte stå alene i kassa eller 
håndtere kontanter.  Det er et skritt 
i riktig retning og viser at vi stoler på 
kandidatene fra dag én. En annen ting 
vi har lært mye av er at kandidatene er 
så ulike, både i bakgrunn og alder. Det 
gjør nok at vi har blitt mer opptatt av 
enkeltmennesket og mindre av diagno-
ser. Vi fokuser mest på hvor kandidate-
ne skal og det å få frem potensialet til 
hver enkelt. 

- Når det er sagt så er det ikke alle som 
lykkes. Enkelte må tilbake på NAV med 
andre type tiltak. Andre trenger bedre 
psykisk oppfølging. Noen ganger er 
det rent praktisk ting som står i veien. 
Hvis en kandidat mangler bosted eller 
har tunge økonomiske problemer så 
kan det være en hindring som gjør det 
vanskelig.

Hvordan går dere frem for å velge ut kan-
didater?

- Frem til i dag så har det vært på tiltak 
fra NAV, så det er NAV som søker dem 
inn til oss. Vår økonomiske modell går 
ut på at vi driver en helt ordinær kom-
mersiell virksomhet, men vi driver også 
opplæring og oppfølging av kandidater. 
NAV betaler derfor noe for hver plass, 
så sluttfinansieres resten av virksom-
heten med ordinær kommersiell om-
setning. Vi er et helt vanlig hotell med 
vanlige priser og vanlige gjester. Samti-
dig har vi mange faste gjester fordi de 
ser at vi driver et positivt prosjekt.

En annen ting som har vært viktig for 
at vi skulle lykkes er at de andre aktøre-
ne har omfavnet hotellsatsningen. Vi er 
blant annet kantine for tre av de store 
leietakerne på området. Både Bellona, 
Godt levert og Aspelin Ramm spiser 
lunsj der daglig. 

Er det sånn at kandidatene kvalifiserer seg 
for så å få fast jobb på hotellet?

- Ingen på PS:hotell får fast jobb. Hele 
poenget er å kvalifisere kandidater til 
faste jobber ute i arbeidslivet. På denne 
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Kort om 
PS:hotell

PS:hotell ligger 
sentralt til nede 
på vulkanområdet 
i Oslo (rett ved 
siden av den po-
pulære mathallen)

I tillegg til å 
være et ordi-
nært hotell på     
Grünerløkka i 
Oslo, driver PS:-
hotell også med 
arbeidstrening. 

Her får mennes-
ker som har falt 
utenfor arbeids-
livet mulighet 
til å jobbe. Her 
skaffer de seg 
nødvendig erfa-
ring, som gjør 
det lettere å gå 
videre. 

Ved å booke rom 
hos PS:Hotell er 
du med på å bidra 
sosialt.

måten får vi hjulpet mange flere. Det er først 
når kandidaten får fast jobb ett annet sted 
at vi har lyktes med vårt prosjekt. Vi holder 
ikke på noen og ser vi at du er klar så jobber 
vi med å få deg ut i ordninær jobb så fort 
som mulig. Vi ønsker å dekke dette lærings-
rommet mellom skole og arbeid. Typisk nok 
så møter vi mange kandidater som har hatt 
dårlige erfaringer gjennom skolegangen. 

Hvordan fungerer samarbeidet med næringsli-
vet og det ordinære arbeidslivet?

- Vi har etter hvert etablert et godt samarbeid 
med næringslivet. På Choice for eksempel 
er de veldig tydelige på at kandidater som 
kommer fra PS:hotell kjenner de seg trygge 
på. Det er ingen garanti for at de lykkes, men 
de ser at kandidatene vet hva hotell dreier seg 
om og at de har fått en grunnleggende opp-
læring som hotellet selv kanskje ikke hadde 
hatt kapasitet til å gi. 

Bare i løpet av de drøye 5 årene jeg har vært 
med på dette så ser jeg hvordan arbeidslivets 
holdninger har endret seg og hvor mye enkle-
re det i dag er å få mennesker ut i jobb. Man 
har nå profilerte bedrifter som IKEA, Choice 
og Kiwi som har en uttalt policy på at sine 
ansatte skal speile det norske samfunnet. 

Er det noe annet du ønsker å tilføye?

- Noe av det jeg tror som gjør oss annerledes 
er at vi har veldig stor fokus på kompetanse. 
Hvis du kommer til oss så får du tilført en 
helt reel kompetanse som du kan ta med deg 
videre. Vi er godkjent lærlingebedrift og vi 
har som regel opptil 10 lærlinger på kjøkke-
net. Får du for eksempel utmerkelsen ”Fag-
kokk” så åpner det umiddelbart noen dører 
ut til arbeidslivet. Det er 850 ledige stillinger 
i Norge som Fagkokk og da er det gode mu-
ligheter for å få seg jobb – selv om det er et 
tøft yrke. 

Vi takker Randi for praten og ønsker PS:hotell 
lykke til videre både som hotell og arbeidsgiver. 

Ps: Ta turen nedom PS:hotell og bestill deg en 
overnatting. De ble kåret til Oslos nest beste 
hotell av det anerkjente tidskriftet Monocle, så 
du kommer garantert ikke til å angre på det!

Gangbruen over til Vulkan der PS:hotell befinner seg. 
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ARbEiDSlivet

- 

Gråstua, som ligger sentralt plassert i Sandvika, er en gave-og interiørbutikk som selger unike og håndlagde produk-
ter, blant annet fra Bypro (Bydelenes Produksjonsservice). Gråstua er en arena for butikktrening og her får deltaker-
ne god erfaring med kunder og salg. Stedet huser deltakere fra både Bypro og Bærum Arbeidssenter og er dermed et 
samarbeid på tvers av kommunegrensene. 

Kenneth, Ann-Charlotte og arbeidsleder Mitra møter oss i døren når vi kommer, og det er helt klart at de har mye å 
fortelle om sin flotte arbeidsplass.   

Takk for at dere ville stille opp i Landsråd-nytt. Aller først, hva heter dere og hvor gamle er dere?
- Hei, jeg heter Kenneth Tetlie og er 28 år gammel. Og jeg er 47 år, forteller Ann-Charlotte Henschien.

Hvor jobber dere?
- Idag jobber vi her på Gråstua. Det gjør vi annenhver onsdag, forteller de to i kor. Så vi jobber ikke så mye sammen 
her, forteller Kenneth. Men vanligvis så jobber vi på ByPro, og da gjør vi mange av de samme arbeidsoppgavene. 

Når begynte dere å jobbe her på Gråstua?
- Vi begynte å jobbe 11.februar 2016, forteller Ann-Charlotte. Kenneth er ikke like sikker på datoen, men mener at 
det var ca. på samme tid.

Hva er det mest utfordrende eller spennende med jobben deres her på Gråstua?
- Det er veldig gøy å snakke med kundene, forteller Kenneth. Noen kunder er litt sure og noen kunder vil ikke høre 
etter, men de er veldig hyggelige da, forteller han videre. De som er litt eldre synes jeg det er spesielt vanskelig å få 
kontakt med. Det er best med unge folk, sier han. 

- Ja, det er kunder som er mest gøy, samstemmer Ann-Charlotte. Det sosiale med kundene. Det er gøy hvis vi har 
litt av de samme interessene eller har felles bekjente. Det skjer ikke så ofte da, men noen ganger skjer det. 

Hvordan var det å begynne å jobbe her på Gråstua?
- Jeg visste ikke om Gråstua før jeg skulle begynne å jobbe her, sier Kenneth. Når jeg var på ByPro foreslo de det og 
så viste de meg et bilde av stedet her og da ville jeg gjerne komme hit å jobbe. I starten så var jeg ikke så veldig inter-
essert i å komme hit, men nå synes jeg det er kjempegøy. 

- Jeg var veldig spent første dagen jeg skulle jobbe, forteller Ann-Charlotte. 

Kan dere si litt om hvilke arbeidsoppgaver dere har på Gråstua?
- Det er veldig mye forskjellig, sier Ann Charlotte. Vi har vaskedager der vi må vaske over hyllene. Så må vi stå i 
kassa, skyter Kenneth inn. Vi må telle over kassa når vi kommer og når vi går og så må vi pynte litt i rutene for å 
tiltrekke kunder, sier Ann-Charlotte.

Foto og tekst: David Auby

For mange er arbeidet en stor og viktig del av livet. ”Arbeidslivet” er en ny fast 
spalte i Landsråd-nytt der vi skal presentere et utvalg arbeidstakere fra ulike 
bedrifter og høre fra dem selv hvorfor de verdsetter jobben sin så høyt. Denne 
gangen tok vi turen til Sandvika for å besøke Kenneth Tetlie og Ann-Charlotte 
Henschien som jobber på Gråstua.
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Kan dere si litt om hva dere selger her?
- Vi selger glass, kaffekopper, sitteunderlag, fluktstoler og masse annet, sier Ann-Charlotte. 

Hvilken betydning har det for dere å ha en jobb å gå til?
- Det er kjempefint sier Ann Charlotte. Kenneth nikker enig.

Har dere hatt andre typer jobber tidligere?
- Jeg har jobber på Trosterud arbeidssenter tidligere, sier Ann-Charlotte. Der snekret jeg blomsterkasser og drev med 
gartnerarbeid.

Hvordan hadde livet deres vært hvis dere ikke hadde hatt en jobb å gå til? 
- Etter videregående så visste jeg ikke helt hva jeg skulle, forteller Kenneth. Hvis det ikke var for Bypro så hadde jeg 
sikkert vært på gata.

Hvordan ser dere for deg fremtiden?
- Jeg vil gjerne fortsette på Gråstua, sier Ann-Charlotte. Jeg vil også fortsette, forteller Kenneth, men legger til at det 
er viktig å ta en dag av gangen. Ingen kan lese fremtiden.

Ellers, er det noe annet dere vil legge til?
- For meg er det viktig å kunne tjene penger til turer og aktiviteter, sier Ann-Charlotte. Jeg har også mange hobbier, 
blant annet å synge i Moonshine (sangruppe på Holmlia), idrett på Bøler - spesielt innebandy.

- Jeg er opptatt av musikk og spille gitar sier Kenneth. Så er jeg opptatt av filmer (for eksempel McGyver og ”Frihe-
tes regn”) og artister og er veldig god på å huske navnene på alt jeg ser eller hører på. 

Vi takker Ann-Charlotte, Kenneth og Mitra for besøket og ønsker dem all lykke til videre med å drive Gråstua i Sandvika. 
Ta turen innom da vel!

Ann-Charlotte og Kenneth er gode venner også utenfor jobben. Her i flunkende nye fluktstoler til salgs på Gråstua
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NYTT fRA DEpARTEmENTET

ÅPNER FOR FORTSATT
AVLASTNING

– Jeg er glad for at vi har fått 
på plass en ordning som gjør 
det mulig for de aller fleste å 
beholde et tilbud om avlasting. 
Dette betyr mye for brukerne 
og deres familier, sier arbeids- 
og sosialminister Anniken 
Hauglie.

Etter at det ble klargjort at 
avlastere normalt skal anses 
som arbeidstakere, har det vært 
usikkerhet om framtiden til av-
lastingstilbudet i kommunene. 
Departementet har nå fastsatt 
en forskrift om arbeidstid for 
avlastere som åpner for at de 
fleste kan fortsette med den 
avlastingen som de har hatt 
tidligere. Forskriften gjelder fra 
1. juli.  

Gode tjenestetilbud
– Avlasting er et viktig tilbud 
for mange personer og familier 

med særlig tyngende omsorg-
sarbeid, og kommunene må ha 
et rammeverk som sikrer at de 
kan organisere et godt tjen-
estetilbud. Samtidig må det tas 
høyde for vernebehovene til de 
som arbeider som avlastere, sier 
statsråden.

Helgeavlastning er mulig
Forskriften utvider arbeids-
tiden for avlastere, slik at det 
er mulig å arbeide som avlaster 
i tillegg til en annen stilling 
i samme virksomhet. For-
skriften åpner også for at man 
kan arbeide 56 timer sam-
menhengende. Dette gjør det 
mulig å videreføre et tilbud 
om helgeavlasting, slik det er 
mest vanlig i dag. For å sikre 
arbeidstakerne nødvendig vern 
er det blant annet krav til utvi-
det hvile før og etter de lengste 
avlastingsperiodene.

Departementet fortsetter å 
arbeide med løsninger som kan 
gi enda større muligheter for 
fleksibilitet, inkludert ferieav-
lasting.

Sakene er hentet fra regjeringen.no

Vi fortsetter med vår faste spalte ”Nytt fra departement-
et”. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjerings- 
hold som er relevante for alle LAFY-interesserte.
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FERIETILTAK FOR PERSONER
MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

NYTT fRA DEpARTEmENTET

I år utbetales 15 millioner 
kroner til 59 ulike ferie og 
fritidstiltak for personer med 
funksjonsnedsettelse.

Formålet med tilskuddsordnin-
gen er å gi organisasjoner og 
sivilt samfunn mulighet til å gi 
personer med funksjonsned-
settelse gode ferie- og velferd-
stiltak.

- De frivillige organisasjonene 
gjør en utrolig viktig jobb for 
personer med funksjonsnedset-
telser. Ferie- og fritidstiltakene 
er godt tilrettelagt og tilbyr 
aktiviteter som er tilpasset den 
enkelte, sier likestillingsminis-
ter Solveig Horne (FrP).

Tiltakene som har fått støtte 
har aktiviteter som retter seg 
mot både barn og voksne.

- Jeg er glad for at mange av 
tiltakene er rettet mot barn 
og unge. Det er viktig at de 
har mulighet til å møte andre 
barn og unge fra andre steder 
i landet, knytte vennskap og 
skape gode sommerminner 
sammen, sier statsråd Horne.

Det er Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) 
som behandler søknader og 
utbetaler tilskuddene.
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vi gir dere kursoversikten til Frambu for resten av 2017. Her er 
det mange spennende kurs å se frem til!
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Program deltakerkonferansen 2017
25. - 26. oktober 2017, Økern i Oslo

Tema blir “Livskvalitet og psykisk helse”. Konferan-
sen er en såkalt “Mestringskonferanse” med fokus på 
både deltakere og arbeidstakere. Velkommen!
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Program for konferansen

Onsdag 25.oktober

09.00-10.00 Registrering

10.00-13.00 Kropp seksualitet og identitet
	 	 	 Hilde	Christoffersen	Lindstøl	og
   Kari Tvetene Haga

13.00-14.00	 Lunsj

14.00-16.00 Viktig å få frem at det nytter
   Dag Andreas Kristiansen og
	 	 	 Idun	Kløvrud	Schjøll

19.00  Middag
	 	 	 Elling	Hem	underholder

Torsdag 26.oktober

09.00:-10.00 Friskis&Svettis - “Trening med glød og glede!”
	 	 	 Stefanie	Rehn	(Daglig	leder	ved	Friskis&Svettis	Oppegård)

10.00-11.30	 Tommy	Sjåfjell

11.30-12.30	 Lunsj

12.30-14.00	 Helge	Gudmundsen

14.00	 	 Vel	hjem!
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Hilde Christoffersen Lindstøl

Hilde har utdanning både som vernepleier og spesiali-
drettspedagog med praktisk pedagogisk utdanning. 
Hun har yrkeserfaring fra Nordvoll skole og autismes-
enter og Kysthospitalet i Stavern. 

Kari Tvetane Haga

Kari er lærer på Thor Heyerdahl videregående skole i 
Larvik der hun jobber på avdelingen for elever med til-
rettelagt undervisning. Hun holder også kurs for elever 
i temaet kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS-
kurs). 

Tommy Sjåfjell

Tommy Sjåfjell har egenerfaring med rus og psykiske 
helseutfordringer. Etter at han ble rusfri har han en-
gasjert seg i brukermedvirkning innen psykisk helse 
og rusfeltet lokalt og nasjonalt. Han er i dag ansatt i 
bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm som er en 
medlemsorganisasjon for brukere og pårørende som 
har slitt med utfordringer knyttet til rus. 

Helge Gudmundsen

Helge Gudmundsen er kåsør og foredragsholder, og stifter 
og trener for Flatås Lions. Gudmundsen er bl.a. kjent fra 
NRK som ansvarlig for andakten på NRK P1, salmer til alle 
tider og salmeboka minutt for minutt i 2014

Dag Andreas Kristiansen og Idun Kløvrud 
Schjøll

Dag Andreas Kristiansen er 22 år og kommer fra Kapp, 
Østre Toten. I 2014 fikk han tilbud om å starte ved Lena 
Produkter AS, i et prosjekt som omhandlet ungdom og til-
rettelegging. Faglig leder ved bedriften, Idun, så potensiale 
og skjønte relativt fort hvilke kvalifikasjoner denne unge 
mannen hadde. Tilhørerne lar seg fascinere og engasjere 
når de hører hans historie om hvordan han i møte med 
vekstbedriften opplevde å komme dit han er idag.
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Påmeldingsfrist 25.august 2017

Kontakt:        Konferansen holdes på:
LAFY			 v/	Jane	Midtbø	 	 	 	 	 Quality	Hotell	33
Epost:		 jane.m@asvo-kongsberg.no	 	 	 Østre	Aker	vei	33
Tlf:		 	 32	29	98	03		 	 	 	 	 0581	Oslo

Priser:

Konferanseavgift	 	 	 	 	 kr.	1.100,-
Konferanseavgift	IKKE-medlemmer	 	 Kr.	2.200,-
Full	pakke	medlemmer	 	 	 	 kr.	4.600,-
Dagpakke	 	 	 	 	 	 kr.	750,-	pr.	dag
Middag	 	 	 	 	 	 kr.	820,-	inkl.	2	drikkeenheter
Tilslutningsdøgn	 	 	 	 	 kr.	1.200,-

Full	pakke	i	enkeltrom	inkl.	alle	måltider	fra	lunsj	onsdag	til	og	med	lunsj	torsdag

Påmelding	på
www.lafy.no

Påmeldingen er bindende
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Annonseinformasjon
LANDSRÅD-NYTT
Utgiver 
Redaktør
Adresse

Telefon
E-post

Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
David Johansen Auby
c/o Arbeid og Kvalifisering
Feyers gate 7, 3256 Larvik
Tlf.: 33 17 10 00
E-post: audun.auby@larvik.kommune.no

Annonsemaler
Stilling ledig: 100 x 142mm
Småannonse, liten:
h37 x 61 mm
Småannonse, stor:
h67 x 61 mm
1/2 side: 215 x 142 mm
+ 3 mm utfallende kanter
1/1 side: 215 x 285 mm
+ 3 mm utfallende kanter

Annonsepriser
1/2 side 4 farger:     kr. 3.000,-
1/1 side 4 farger:     kr. 5.000,-
2 helsider:   kr. 9.000,-
Baksiden :               kr. 7.000,-

Annonsene leveres i pdf eller 
eps-format, CMYK fargepro-
fil. Oppløsning: minst 300 dpi i 
100% størrelse.

For utgivelsesplan fremover ta 
kontakt med oss på telefon eller 
e-mail.

Tidskriftets mål og funksjon
Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff 
om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et 
informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for 
arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er 
engasjert i de yrkeshemmedes hverdag.

Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr 
arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere 
som jobber med relaterte oppgaver. 
Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. 

Stilling ledig
Småannonser
1/2 side 4 farger
1/1 side 4 farger

Kr. 1.500,-
Kr.    500,-
Kr. 2.400,-
Kr. 4.000,-

Kun medlemmer
20 % rabatt
20 % rabatt

Annonsepriser for medlemsbedrifter
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Grunnleggende prinsipper

1. Yrkeshemmede	har	rett	til	arbeid.

2. Alle mennesker har rett til vekst     
og	utvikling	på	det	nivå	de	be-
finner	seg.

3. Arbeid	er	en	grunnleggende	verdi	
som	alle	skal	ha	muligheten	til	å	
velge.

4. Verdiskapning	skal	også	være	
rettet	mot	et	ordninært	arbeid.

5. Begrepet	arbeid	skal	være	i	
utvikling,	og	gjenstand	for	disku-	
sjon.

6. Samarbeid,	deltakelse	og	kordi-	
nering	er	forutsetninger	for	vekst	
og	kompetanseheving.

    Organisasjonen
•	 Er	en	landsomfattende	interesseorganisasjon	for	alle	som	gir,	eller	er	

aktivt	engasjert	i	arbeidstilbud	til	yrkeshemmede.	Medlemsmassen	
spenner	fra	kommunale	arbeidssentra	og	dagtilbud	til	tiltak	for	yrkes-	
hemmede i arbeidsmarkedsetatens regi.

•	 Ivaretar	medlemmenes	interesser	og	behov	for	å	skape	et	utviklende	
fag-	og	arbeidsmiljø.

•	 Er	et	verktøy	for	å	heve	de	yrkeshemmedes	status.

•	 Er	en	pådriver	overfor	premissleverandørene	og	engasjerer	seg	i	den	
aktuelle	samfunnsdebatt.

•	 Avholder	årsmøter	hver	vår.

•	 Er	delt	inn	i	fylkeslag.

•	 Gir	ut	bladet	Landsråd-Nytt,	som	er	et	kontaktorgan	for	medlemms-	
virksomhetene.

•	 Arrangerer	regionale	og	landsdekkende	kurs	og	konferanser.

•	 Holder	levende	den	filosofiske	debatt	rundt	sentrale	begrep	som	ar-
beid,	menneskeverd,	miljø,	medvirkning,	utvikling,	helse	osv.

•	 Samarbeider	med	organisasjoner	nasjonalt	og	internasjonalt.

•	 Har	kontakter	i	fagmiljøer,	som	medlemsvirksomhetene	kan	dra	nytte	
av. 

•	 Arbeider	for	et	nettverkssamarbeid,	og	utgjør	en	gjensidig	læringskultur	
for	virksomheter	som	gir	arbeid	til	yrkeshemmede

Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede?
Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede,
uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene,
private bedfrifter eller andre typer organisering. 
Kontingenten
1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd                           kr. 3000,- pr. år
2. Virksomheter med maksimum 10 plasser                                 kr. 3000,- pr. år
3. Øvrige virksomheter                                                                 kr. 7500,- pr. år 
4. Enkeltmedlemmer                                                                     kr. 3000,- pr. år

Jeg ønsker medlemskap
Type virksomhet...........................................................
Antall yrkeshemmede arbeidstakere............................

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

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

Postnr./sted ......................................................

Tlf ................................  Faks ...............................  Kontaktperson ................................................

Fyll ut kupongen og send eller faks den til:
LAFY/Audun Auby, c/o Arbeid og Kvalifi-
sering, Feyers gate 7, 3256 Larvik.
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Din annonse her! 
Kun 500,- per blad. ta 
kontakt med annon-
seansvarlig på email: 
daubyj@gmail.com

Industri Lambertseter AS
Cecilie Thoresensvei 9 - 11,  1154 Oslo          Tlf: 23 16 76 50

Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring

Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT
www.ilas.no

prima@prima-as.noprima@prima-as.no

prima@prima-as.no
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NY STRATEgipLAN foR LikESTiLLiNg Av
pERSoNER mED fuNkSjoNSNEDSETTELSER

Planen vil være todelt med en strategi-
del og en handlingsplandel. Strategide-
len vil se på hvordan sikre samordning 
på tvers av sektorer og forvaltningsnivå-
er. Handlingsplandelen skal inneholde 
konkrete tiltak for å bedre situasjonen 
for personer med funksjonsnedsettelser, 
herunder personer med utviklingshem-
ming.

636 000 personer i alderen 16-66 år har 
en form for funksjonsnedsettelse. Det 
utgjør mellom 15-18 prosent av be-
folkningen. God samordning på dette 
feltet er viktig for å sikre helhetlige og 
likeverdige tjenester og gode liv for den 
enkelte.  

- I arbeidet med planen er jeg opptatt 
av å involvere organisasjonene og sivilt 

samfunn. Deres innspill er viktige i det 
videre arbeidet, sier statsråd Horne.

I dag har statsråd Horne og represen-
tanter fra berørte departementer hatt 
rundebordmøte med FFO, SAFO og 
Unge Funksjonshemmede. Tema for 
møtet var koordinering og samordning 
av politikken for personer med funk-
sjonsnedsettelse.

På lik linje
I oktober 2016 overleverte Rettighetsut-
valget sin NOU ”På lik linje – Åtte løft 
for å realisere grunnleggende rettigheter 
for personer med utviklingshemming” 
. Barne- og likestillingsdepartementet 
koordinerer oppfølgingen av utvalgets 
forslag opp mot de andre sektordepar-
tementene. I tillegg følges utredningen 

blant annet opp gjennom strategiplanen 
for likestilling av personer med funk-
sjonsnedsettelser som også inkluderer 
personer med utviklingshemming.

Statusrapport
For første gang siden 2001 presente-
rer regjeringen i dag en statusrapport 
om innsatsen for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Rapporten viser 
innsatsen på tvers av sektorer og depar-
tement.

- Regjeringen har en rekke tiltak og 
innsatser rettet mot personer med funk-
sjonsnedsettelse og utviklingshemmede. 
Denne rapporten viser helheten i det 
arbeidet som gjøres på dette viktige 
området, sier Horne.

Tekst hentet fra Regjeringen.no

- Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester 
og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strate-
giplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP). 

Regjeringen setter i gang en ny strategiplan for å likestille personer med funksjonsnedsettelser. 
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EN EkTE og æRLig koNfERANSE

Den 26 – 27 april var vi igjen 
samlet til en ny Vårkonferan-
se, denne gangen i Stavanger. 

Konferansen ble avholdt på Sola Strand 
hotell. 

Empatisk samtale
Første dagen var satt av til forelesning i 
Motiverende intervju, med Heidi Jans-
son og Hanne Islund. Motiverende in-
tervju (MI) baserer seg på kunnskapen 
om hvordan en persons motivasjon for 
å endre seg kan økes gjennom samtale 
med hjelper/rådgiver, selv når personen 
har motstridene tanker og følelser i for-
hold til å endre egen atferd. Formålet 
er å inspirere og hjelpe individer til å 
selv ta neste skritt istedenfor å gi svar og 
konkrete råd om hva personen skal gjø-
re for å endre tilværelsen sin. Samtaler 
om endringer stiller oss ovenfor noen 

utfordringer. En persons motivasjon 
handler om hva hen selv opplever og 
ønsker, ville eller føle for. Motivasjons-
opplevelser står i nær forbindelse med 
identitet, selvoppfatning og selvbestem-
melse. 

MI er også velegnet til samtaler der 
man ikke arbeider spesifikt mot end-
ring. I mange samtaler kan en empatisk, 
støttende samtale være nyttig, selv om 
man ikke har tydelig endringsfokus. 
Det kan være samtaler der man først og 
fremst ønsker å bygge en god relasjon 
- for eksempel med bruker, pårørende, 
kollegaer, ledere. MI bygger på grunn-
verdier og ulike samtaleteknikker, og 
det er disse det skulle økes kunnskapen 
om. MI som metode kan være lett å 
lære men svært vanskelig å praktisere. 
Det må trenes! Derfor ble dagen fylt 

med praktiske øvelser, filmillustrasjoner 
og foredrag.   

Før middag hadde vi i tradisjonen tro 
en sosial sammenkomst. Dette er en fin 
anledning til å bli godt kjent. Og ikke 
minst skaper det god stemning. Det ble 
servert nydelig mat, og det ble en riktig 
så vellykket kveld. 

Ikke bare teori
Dagen etter sto Recovery med Tommy 
Sjåfjell på programmet. Tommy har 
både med seg fagkunnskap om temaet, 
men har også personlige erfaringer. Han 
begynte med å fortelle om sin personli-
ge recovery-prosess, og det gjør absolutt 
noe med deg som lytter. Videre bygget 
han foredraget med faglige kunnskaper 
om temaet, og knyttet dette sammen.
Som fagpersoner er det så viktig at vi 

Tekst og bilder: Hanne Islund

Sterke, varme og modige foredrag fra mennesker med en forhistorie var det 
som preget LAFY sin vårkonferanse 2017 aller mest. 

Tommy Sjåfjell leverte et faglig sterkt, personlig og humoristisk foredrag under årets vårkonferanse.
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Mange grunner til å smile på årets konferanse. Engasjerte tilhørere under årets vårkonferanse.

Dag Andreas Kristiansen og Idun Kløverud. Dag Andreas sin historie 
gjorde et utrolig sterkt inntrykk på konferansen.  

Hanne Islund og Heidi Janson holdt foredrag om MI (Motiverende 
intervju.

ikke kun sitter med teoretiske kunn-
skaper, men har evne til å se menneske-
ne bak og deres historie. Det er først da 
vi kan arbeide recovery basert. Vi arbei-
det også med oppgaver som ga mye re-
fleksjon og innsikt. Dette er en uslåelig 
kombinasjon til et vellykket foredrag. 
Tommy byr virkelig på seg selv med sin 
historie, sin fagkunnskap og ikke minst 
med sin humor. 

Ekte, ærlig og varm historie
Siste del av programmet var et foredrag 
av Dag Andreas Kristiansen og Idun 
Kløverud, «Lærling i hvitt». For et fore-
drag!! Det gjorde utrolig sterkt inntrykk 
på oss. Dag Andreas fremstår som en 
meget dyktig foredragsholder hvor han 

forteller oss om livet sitt og kampen for 
å komme dit han er i dag. Historien 
hans handler om hvordan han har klart 
å komme seg videre fra å være bruker 
på Vepro til å bli helsefagarbeider. 
Hvordan han selv har måttet kjempe, 
erkjenne og jobbe seg fremover. 

Videre får vi innsikt og kunnskap om 
det miljøfaglige arbeid som har vært 
utført av Idun Kløverud for å bistå Dag 
Andreas i sin prosess. Det Dag Andreas 
har oppnådd er et resultat av hans ar-
beid sammen med gode og nødvendige 
støttespillere. Dette er recovery arbeid 
i praksis. I dag jobber Dag Andreas 
som helsefagarbeider i en bolig for 
utviklingshemmede. Likeledes jobber 

han med å holde foredrag om sin his-
torie.

Dag Andreas forteller på en ekte, ærlig 
og varm måte. Han byr på seg selv og 
tør å snakke om vanskelige temaer som 
de færreste ville ha gjort. Dag Andreas 
utviser et mot som vi har så mye og 
lære av.  En stor takk til Dag Andreas 
og Idun, for en fantastisk avslutning på 
en veldig innholdsrik og lærerik konfe-
ranse. 
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bEST. ikkE fLEST

Vi dro til SOR sine lokaler på Torshov for 
å ta en prat med Jarle Eknes som er daglig 
leder i stiftelsen. 

Kan du si litt om hvordan dere fikk høre 
om KLAP og hvordan dere bestemte dere 
for å importere denne ideen til Norge?

- Det var faktisk ganske tilfeldig. Fir-
maet Karde hadde et lite seminar hvor 
det kom en fra KLAP og fortalte om 
prosjektet. Da fant vi ut at dette hadde 
vært spennende å få til i Norge også. 
Dermed inviterte vi samme person til å 
holde et innlegg på en SOR-konferanse. 
Etter hvert fant vi ut at vi selv måtte 

ta tak i denne ideen og da var arbeidet 
med ”Helt med” i gang.
 
Klap i Danmark har gitt over 2000 
arbeidsplasser og over 70% av dem 
har utviklingshemming. Men, en av 
de svakhetene vi ser er at de ikke er så 
opptatt av oppfølging. De mener at det 
ikke er så viktig siden de får oppfølging 
fra arbeidsgiver på arbeidsplassen. Vi 
tror ikke det er nok. De vet også selv 
at det er en del som faller ut og som 
får jobb igjen. Det gjør at tallene ikke 
gir et helt riktig bilde av hvor mange 
som forblir i jobbene sine over lengre 
tid. Det viktigste er jo hvor mange som 
beholder jobbene sine. 

Men alt i alt er Klap i Danmark abso-
lutt vellykket, selv om det er sider som 
kan forbedres. Først og fremst er det 
kjempeinspirerende å se hva de har fått 
til. 

Hvordan fungerer prosjektet praktisk sett 
i Norge?

- Når vi satt i gang her i Norge fikk vi 
på plass en avtale med NAV Hordaland 
hvor de kjøper oppfølgingstjenestene 
fra en VTA-bedrift i Bergen. Det er et 
prøveprosjekt, noe som gjør de at kan 
være ganske fleksible. 

Nå har dere fokusert en del på hotell. 

Tekst av David Auby

Kvalitet over kvantitet er viktig for Jarle Eknes i SOR når de former prosjektet 
”Helt med” som skal få flere utviklingshemmede ut i ordinært arbeid. Pro-
sjektet er formet etter den danske suksessen KLAP, som er et prosjekt under 
Landsforeningen LEV som gir jobber til mennesker med kognitive vansker.

Jarle Eknes foran lokalene til SOR på Torshov i Oslo. 
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Hvilke andre typer arbeidsplasser kan 
være aktuelle?

I Bergen kommune opprettes det nå tre 
arbeidsplasser for utviklingshemmede 
ved sykehjem. Vi har også mange andre 
interessante arbeidsplasser på gang, og 
vil spesielt prioritere arbeidsplasser hvor 
dem med utviklingshemming er synlige 
for mange. Det finnes absolutt en del 
jobber på lager osv, altså litt mer bort-
gjemte jobber. Det er også viktig, men 
for prosjektets del så er der essensielt 
at jobbene er synlige. En overordnet 
hensikt med prosjektet, ikke bare med 
”Helt med”, men også med SOR, 
handler jo om et mer inkluderende 
samfunn, og da er der viktig at jobben 
som gjøres er synlig for andre.

Hvordan tar dere kontakt med aktuelle 
arbeidsgivere? Tar dere direkte kontakt 
eller venter dere på at de skal kontakte 
dere?

- Vi tok kontakt direkte med Scandic, 
men i det siste er det flere som har tatt 
kontakt med oss på grunn av medie-
oppmerksomheten som dette har fått. 

Det er viktig for oss å være synlige i 
mediene. 

Det er også viktig å få forankret disse 
ideene i toppledelsen i aktuelle firmaer. 
Vi er mer interessert i større kjeder enn 
for eksempel frisøren på hjørnet – selv 
om det selvfølgelig er bra det også.  

Når det gjelder samarbeidspartnere så 
må vi bare få rose Scandic. De har blant 
annet en utrolig god HR-avdeling. At 
en samarbeidspartner fungerer så godt 
som dette er veldig viktig for oss. Hvis 
en bedrift har for mange utfordringer 
så vil de ikke passe så godt inn i denne 
ordningen. Vi er veldig opptatt av kva-
liteten på ordningen. Poenget, spesielt 
i startfasen, er ikke å få flest mulig ut i 
arbeid på kortest mulig tid. Det er vik-
tig at dette skal bli en positiv opplevelse 
både for de med utviklingshemming 
som kommer inn og for bedriftene. 
Ingen er heller tjent med at vi setter i 
gang prosjekter som ikke fungerer.

Kan du si litt om oppfølgingen dere gjør? 
Jeg regner med at dette er viktig for å 
skape kvalitet. 

- Vi er inne hver uke for å følge opp. 
Det er viktig at vi følger opp på en dis-
kret måte. Vi småprater litt og forsøker 
å finne ut indirekte om ting fungerer 
godt eller ikke så godt. Hvis det er noe 
som ikke fungerer så tar vi tak i det og 
bruker mer tid. Ofte så er det bare små 
justeringer som skal til. Vi rykker også 
ut på kort varsel.

Dette med oppfølging er også viktig 
i forhold til dette med omdømme for 
bedriftene som er med. Det siste de 
ønsker er negativ oppmerksomhet fordi 
en arbeidstaker for eksempel mistri-
ves. Derfor er det viktig at vi tar tak i 
problemene på et tidlig stadium. En av 
motivasjonene for mange å bli med på 
dette prosjektet er jo nettopp dette med 
positiv omdømmebygging. En annen 
ting som rapporteres tilbake er at de 
som er utplassert beriker arbeidsplassen 
og at det påvirker arbeidsmiljøet posi-
tivt.

Hva er forskjellene, rent juridisk, på ord-
ningen her og i Danmark?

- Jeg kjenner ikke alle detaljene på 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Solveig Horne (nr. 2 fra venstre) og Jarle Eknes sammen med tre fornøyde arbeidstakere 
på Scandic Hotell. 
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hva som er organisert annerledes. Jeg vet at 
NAV er organisert på en annen måte og at 
arbeidstakerne ikke får lov til å fagorganisere 
seg hvis de har uføretrygd. I Norge er det 
annerledes. Her er fagorganisasjonene og vi 
interessert i at de skal bli medlemmer og at 
de skal få god informasjon om hvordan dette 
skal være mulig.

Hva kommer til å være den største forskjellen 
på ”Helt med” og KLAP?

- Den største forskjellen kommer nok til 
å være dette med oppfølgingen. En annen 
viktig forskjell er at vi legger stor vekt på 
forskning. De er også veldig positivt innstilt 
til forskning i KLAP, men det er ikke noe 
forskning tilknyttet, selv om de nok skulle 
ønsket at det var det. Allerede før vi startet 
opp med de første ansettelsene hadde vi opp-
følging fra et forskningsprosjekt. Forsknin-
gen gjør også at vi har mulighet til å justere 
oss underveis på et godt grunnlag. 

Hva er målene til ”Helt med”?

- Som nevnt tidligere så er dette med kvalitet 
aller viktigst for oss. Men skal vi snakke tall 
så tror vi at denne type ordning kan være 
aktuell for i hvert fall 1000 personer i Norge. 
Det er ikke bare kvalifisert gjetning, men 
baserer seg på tallene fra Danmark der det nå 
er ute over 2000 personer i arbeid gjennom 
KLAP.  Dermed er 1000 personer et ganske 
beskjedent mål.

Hvordan har ”Helt med” blitt tatt imot på 
politisk hold?

- Vi har blant annet hatt et fint møte med 
barne-, likestillings,- og inkluderingsminister 
Solveig Horne. Hun var veldig positiv og 
hadde også invitert med seg flere fra Arbeids- 
og sosialdepartementet.  Samtidig så ser vi at 
vi må bruke tid på å påvirke de rette instan-
sene for å få dette til over tid. 

Hvordan blir ”Helt med” finansiert?

- Vi fikk en startkapital på 300.000 av Chris-
tian Rieber, og mottar 3,5 millioner fordelt 
over tre år fra Bufdir for å videreutvikle 
prosjektet i Bergen og omegn. Vi har flere 
søknader inne for å utvide ordningen til an-
dre deler av landet. Mange tror at den største 
utfordringen ville være å finne arbeidsplasser. 

Det er det overhodet ikke. Finansiering, men 
også det å få kommunene med er en utfor-
dring. De er ofte ikke så interesserte. Det 
handler ofte om at vi ønsker ordinære kon-
trakter og avtaler. Det gjelder alt bortsett fra 
lønnsbetingelser, der de får 20% av det som 
er tilsvarende tariff for samme type jobb. 

Hvorfor er lønnen såpass liten i forhold til or-
dinær lønn?

- Det er komplisert å beregne det med lønn, 
men det er ingenting i veien for å gi høyere 
lønn. Sånn sett så er det en minimumslønn, 
og hvis noen ønsker å gi høyere lønn så står 
de fritt til det. Det skal kompensere både for 
arbeidskapasiten som ikke er helt den samme 
og for oppfølging og tilrettelegging av sjefer 
og kollegaer. 

Samtidig er det viktig å si at dette dreier seg 
om en slags bonusarbeid. Bedriftene skal 
ikke lide om noen av våre arbeidstakere slut-
ter. På denne måten vil ikke den avkortede 
lønnen handle om sosial dumping. 

Vi nærmer oss slutten. Er det noe mer du øn-
sker å legge tid?

- Noe som er aktuelt å reflektere over for 
en del av leserne er hva VTA-bedrifter ten-
ker om disse prosjektene. Vi møter mange 
positive, men også en del som er lunkne i 
forhold til dette. Det kan handle om at de 
er bekymret for å miste sine beste arbeidsta-
kere. Det er forståelig, samtidig er det viktig 
å fokusere på arbeidstakerne selv og det å få 
brukt mest mulig av den enkeltes potensiale. 
Det er også viktig å huske på at det vil ska-
pe rom for andre som kanskje vil trenge en 
VTA-plass enda mer. 

Med det så avslutter vi intervjuet. Takk så mye 
til Jarle Eknes og SOR for innsatsen. Vi ønsker 
dem all lykke til videre med ”Helt med”. Du 
kan lese mer om prosjektet på www.heltmed.no. 

KORT OM SOR

SOR ble opprettet 
i 1951.     

Stiftelsen SOR 
arbeider med in-
formasjons- og 
kompetanseformid-
ling, fagutvik-
ling og sosialpo-
litiske innspill, 
med særlig fokus 
på holdningsar-
beid og bevisst-
gjøring om ut-
fordringer og 
utviklingsmulig-
heter
    
Stiftelsen 
SOR arbeider 
for å fremme 
utviklingshemme-
des rettigheter 
gjennom samvirke 
med enkeltperso-
ner, frivillige 
organisasjoner, 
offentlige eta-
ter, fagmiljø og 
utdanningsinsti-
tusjoner

Visjonen deres er 
at Alle mennesker 
med utviklings-
hemning skal sik-
res mulighet til 
utvikling på egne 
premisser og ha 
et aktivt liv i 
fellesskap med 
andre.
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Pregobedrifter
har faste lave  

medlemspriser  
på varer du trenger til  

din vedproduksjon.

: :   Interesseforum for vedprodusenter  

og andre vedinteresserte i Norge. 

ANDRE MEDLEMSFORDELER:
Informasjon om vedmarkedet • Vedsalg på INTERNETT • Fagbladet Norsk Ved 
tilsendt  4 ganger i året – 130 sider fagstoff • Deltagelse på vedsam linger etc.

For mer informasjon:  

www.norskved.no  

eller tlf 32 08 63 55

Vi i Landsråd-Nytt er alltid på utkikk etter nytt 
stoff, nye saker og personer som har tilknytning 
til de yrkeshemmedes situasjon. Har du noe du 
brenner inne med, ta kontakt med oss! For 
tiden er vi spesielt på utkikk etter relevant 
forskning og fagartiker.

Hilsen oss i Landsråd-Nytt 

Ønsker du å skrive for Landsråd-nytt?  

vi sØker gjesteskribenter!

kontakt oss for nærmere avtaLe.
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Arbeid og Kvalifisering er en enhet i Larvik kommune.

Gjennom aktivitet og tilrettelagt arbeid skal den enkelte 

oppleve sosialt felleskap, læring, 

utvikling og glede.

Vårt fundament bygger på å styrke og 

aktivere menneskets egenkraft. 

Den enkeltes ressurser og medvirkning står sentralt 

i utvikling av våre produkter og tjenester.

Vi arbeider for å sikre tidsriktige produkter og 

tjenester av høy kvalitet.

aok-larvik.no
Tlf: 33 17 10 00 - Borgejordet 23, 3269 Larvik
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