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    Audun Auby, styreleder

STYRELEDER 

Det har vært en politisk krevende høst for noen partier, men for personer 
som er i behov av tiltaksplasser og for personer med stort bistandsbehov har 
dette ført til gode løsninger. Forliket mellom regjeringspartiene og KrF ga 
nær 700 flere VTA/VTO-plasser på landsbasis samtidig som innslagspunk-
tet for refusjon i forhold til de som trenger omfattende tjenester ikke ble 
økt.

Totalt sett gjør dette at mulighetene for en arbeidskarriere også for mennes-
ker med funksjonshemminger øker. I mitt hode er det slik at de som i dag 
mottar kommunale tjenester i form av arbeid/aktivitet bør ha muligheten 
til å få en VTA-plass. Jeg vet det er krav til en del egenmestring for å få en 
slik plass, men muligheten for å prøve seg bør være tilstede. Samtidig bør 
også de som er på VTA få prøve seg i en VTO-plass. 

De kommunale tjenestene har rom for mange forbedringer og vi har mye å lære av de skjermede bedrifte-
ne. Både når det gjelder produksjonsinnrettingen og det å utvikle den enkeltes ferdigheter på en god måte. 
Samtidig er kommunen god til å gi tjenester til de som ikke kan være produktive i forhold til salgspro-
dukter og tjenester inn mot den øvrige befolkningen. Når det er sagt så er trening i forhold til dagliglivets 
ferdigheter (ADL) kanskje vel så krevende som det å være i produksjonsrettet drift. 

LAFYs rolle blir for meg stadig tydeligere. Vår første oppgave nå er å legge press på regjeringen for å få en-
dret reglene i forhold til hva arbeidstakere i kommunale dagsentra/arbeids-aktivitetssentra kan tjene før de 
får avkortning i sine trygdeytelser. VTA/VTO-bedriftene har fått det til og det bør her være et likt regelverk 
å forholde seg til. Det er ikke slik at disse arbeidstakerne vil misbruke de ytelser som gis av det offentlige, 
tvert imot er det slik at disse som regel er henvist til å leve på sin gitte uførepensjon hele livet, og da bør vi 
unne de en mulighet til å tjene litt ekstra slik at de også kan få ta del i den velstandsøkningen Norge nå har.
Dette innlegget ble ikke bare en julehilsen, men har berørt flere temaer som er viktig for mange mennesker. 
Nå kan selvfølgelig både flere tiltaksplasser i skjermet virksomhet og opprettholdelse av refusjon for de som 
er i behov av mye bistand sees på som gode julegaver, men jeg mener dette uansett bør være gode satsings-
områder i et så rikt land som Norge. 

Med dette ønsker jeg alle våre lesere en riktig god og velfortjent juleferie med dertil hørende fri og feiring.

Audun Auby
Leder
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kREvER miNST 2000 NYE TiLRETTE-
LAgTE jobbER 

Forskning fra Nasjonal Kom-
petansetjeneste for Aldring og 
Helse viser at hele 2 av 3 per-

soner med lettere utviklingshemning 
mangler jobb eller dagtilbud.

-Dette er alarmerende tall, påpeker 
Dag Sandvik, direktør i ASVL. Kø-
ene har i mange år stått bom stille, 
mens søkerlistene har vokst.

Ungdom får ikke jobb
Når det er så få nye arbeidsplasser, 
blir det særlig vanskelig for ung-
dommen. 

-Konsekvensen er at mange går rett 
fra skolebenken og over i arbeidsle-
dighet, sier Sandvik.

Han får støtte av statistikken. Bare 
15 prosent av utviklingshemmede 
mellom 18 og 25 har en tilrettelagt 
jobb. Forsvinnende få har ordinært 
arbeid.

Går sammen om krav
ASVL og Vekstbedriftene inviterte 
i oktober stortingspolitikere ut på 
Eidsvolls Plass for å spise frokost 

med ansatte som har Varig tilrette-
lagt arbeid. 

Der møtte politikerne ansatte og 
veiledere fra vekstbedrifter over hele 
landet. De var kommet for å frem-
me et nasjonalt krav:

Minst 2.000 nye tilrettelagte ar-
beidsplasser innen utgangen av stor-
tingsperioden.

Samtidig ble det samme kravet pre-
sentert på over 70 lokale frokostar-
rangement over hele landet.

Tekst: Flemming Rasmussen

2 av 3 personer med lettere utviklingshemning har verken jobb eller dagtil-
bud. Nå krever ASVL og vekstbedriftene minst 2.000 nye tilrettelagte jobber.

Erling Due Bergseth (ansatt hos Nordpolen Industrier) holdt innlegg da Vekstbedriftene fremmet krav om minst 2.000 nye tilrettel-
agte jobber utenfor Stortinget i oktober. Foto: Siri Skaustein Hellebust.
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Mange var samlet foran Stortinget da ASVL og Vekstbedriftene inviterte til frokost. Foto: Siri Skaustein Hellebust.

Hvor kommer de nye jobbene?
I løpet av høsten har KrF forhandlet 
med regjeringspartiene om statsbud-
sjettet i løpet av 2019.

Det er nå klart at det blir 700 nye 
tilrettelagte jobber.

-Dette er en god begynnelse. Der-
som denne takten opprettholdes, vil 
vi nå målet om 2.000 flere plasser, 
sier Sandvik, som roser partiene, og 
særlig KrF for å sikre flere tilrettelag-
te jobber i budsjettet.

-Dette er godt nytt for utviklings-
hemmede og andre som ønsker å 
være en del av arbeidslivet, fortsetter 
Sandvik.

I løpet av året skal arbeidsplassene 
fordeles rundt om i Norge. Det er 
store forskjeller i hvor godt dek-
ket ulike deler av landet er når det 
gjelder slike jobber. ASVL er derfor 

spent på hvor de nye jobbene kom-
mer, og følger med på utviklingen.

Fakta om behovet for flere job-
ber
67 prosent av personer med lettere 
utviklingshemning har verken ar-
beid eller dagtilbud.

Referanse: Engeland, Jeanette & 
Langballe, Ellen Melbye (2017):  
Voksne og eldre med utviklingshem-
ning: Hvor mange er i jobb, hvor 
mange mangler tilbud, og hva er 
alternativene? Tønsberg: Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og 
helse.

Kun 15 prosent av utviklingshem-
mede mellom 18 og 25 år har varig 
tilrettelagt arbeid.

Referanse: Wendelborg, Christian, 
Kittelsaa, Anna M & Wik, 

Sigrid. E. (2017): Overgang skole 
arbeidsliv for elever med
utviklingshemning. Trondheim: 
NTNU.

Fakta om ASVL
•	 ASVL er arbeidsgiver- og in-

teresseforening for 220 vekst- og 
attføringsbedrifter.

•	 Bedriftenes samfunnsoppgave er 
å gjøre arbeid mulig for alle
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mANgE DELTAkERE og SToR TAkhøYDE

Det er sjeldent vi har sett 
så mange deltagere som 
vi hadde ved årets høst-

konferanse på Quality Hotel 33 på 
Økern. Radene var fullsatte og til og 
med de ekstra stolene som ble satt 
frem ble fylt opp. Konferanseformen 
der alle er inviterte har fungert ut-
merket og vi merker at den også blir 
stadig mer populær. Dette er et sted 
der man både får faglig påfyll og 
inspirasjon, men der man også kan 
møte likesinnede fra nær og fjern. 
LAFY-konferansene er også et sted 
der det er stor takhøyde for å kom-
me med spørsmål, innspill eller hva 
det måtte være.

Verdien i å ha arbeid
Første dag på konferansen startet 
med innledning av stortingspolitiker 
Sveinung Stensland (representant for 
Rogaland Høyre). Han snakket om 
hvor viktig det er at man har stolt-
het i det arbeidet man gjør og verdi-
en i å ha et arbeid. Dette er verdier 
som går hånd i hånd med det LAFY 
også står for, så dette var en helt rik-
tig start på konferansen. 

Neste foredragsholder var den tidli-
gere rusmisbrukeren Kjell Skar. Han 
har vi intervjuet tidligere i Lands-
råd-nytt (se forrige nummer). Skar 
har en spesiell og veldig inspirerende 

livshistorie som han fortalte med 
sterk innlevelse. Fra å være rusmis-
bruker i mange år helt fra ungdoms-
årene, kom han seg ut av misbruket 
og utdannet seg til hjelpepleier. 
Etter det ble han foredragsholder og 
brukerrepresentant for RIO (Rus-
misbrukernes interesseorganisasjon). 
Skar forteller om oppturer og nedtu-
rer – et levd liv for å si det med an-
dre ord. Det var utrolig interessant 
å høre på og viser hvor viktig det 
er for mennesker med faste rutiner, 
arbeid og det å tilhøre et miljø som 
ikke bryter deg ned, men bygger deg 
opp. 

Tekst og bilder: David Auby

”Finne meg sjæl” var navnet på årets høstkonferanse i regi av LAFY. Vi håper 
selvfølgelig deltakerne fant seg selv, men om de ikke gjorde det så fant de i 
hvert fall veldig mange andre likesinnede arbeidstakere fra rundt om i landet. 

Andreas Karlsen var en av dem som kom med mange gode innspill under årets høstkonferanse. 
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Stort engasjement
Sist på programmet for konferan-
sens første dag sto prosjektet «Helt 
med», som arbeider for inkludering 
av personer med utviklingshemming 
i det ordinære arbeidslivet (se www.
heltmed.org). ”Helt med” jobber 
tett med blant annet hoteller og sy-
kehjem som tar imot personer med 
spesielle behov og tilrettelegger for 
at de skal kunne klare seg på en or-
dinær arbeidsplass. 

Under foredraget nevnte de blant 
annet at antallet utviklingshem-
mede som enten er i jobb eller på 
dagsenter har sunket drastisk de 
siste 20 årene. Dette er en negativ 
utviklingstrend som man må jobbe 
med å snu. Under foredraget kom 
det også mange gode og innsiktsfulle 
spørsmål fra salen og det var tydelig 
at dette prosjektet skapte mye enga-
sjement blant våre deltagere! ”Hva 
kan vi jobbe med?” ”Hvordan tilret-
telegger dere? var blant spørsmålene. 

Det var en intens og spennende 
første dag som ble avsluttet med 
festmiddag og underholdning på 
kvelden. Underholdningen var det 
sanger og gitarist Elling Hem som 
stod for. Han har nærmest blitt et 
fast innslag på LAFY-konferansene.

En rolig avslutning
Dag to startet med en innføring i 
«Mitt livs ABC» som er et nasjo-
nalt kompetansetiltak i tjeneste for 
personer med utviklingshemming. 
Foredraget ble holdt av Turi Bea-
te Stapnes. Målet med prosjektet 
”Mitt livs ABC” er å bidra til bedre 
livskvalitet, bedre tjenester og bed-
re rettssikkerhet for personer med 
utviklingshemming.

Etter dette var det duket for lunsj 
før vi gikk i gang med den siste 
avslutningen på årets konferanse, 
nemlig «oppmerksomt nærvær» av 
Michael de Vibe. Michael er lege 
og spesielt opptatt av nærvær og 

oppmerksomhetstrening. Michael 
ga oss flere gode tips på hvordan vi 
bedre kan være bevisste på hvordan 
vi har det uten å forsøke å endre 
følelsene. Michael ga oss noen gode 
avslapningsteknikker som alle kan 
ha godt av i en travel arbeidshver-
dag. Det er viktig å jobbe, men det 
er også viktig å slappe av. Det håper 
vi også det blir gode muligheter for 
nå i julen! Vi lar det være siste ord 
fra årets høstkonferanse og ønsker 
velkommen tilbake til ny konferanse 
på våren. 

  

 Michael de Vibe fikk alle til å strekke segpå slutten av konferansen. Det hadde vi godt av!
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LAFY-
Konferansen i bilder
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Fortell litt om hvordan man skal gå 
frem for å tilby disse teknikkene til 
arbeidstakere på arbeidsplassen?

- Først og fremst er det viktig med 
individuell utforming. Dette for at 
type gjøremål, vektlegging av vik-
tighet og bruk av oppmuntringspo-
eng eller lignede faktisk treffer den 
som skal ha nytte av for eksempel 
adferdsavtaler som et selvendrings-
verktøy. Deretter er det viktig å på 
en enkel måte demonstrere hvor-
dan dette kan være nyttig for den 
det gjelder. Her er det lurt å bruke 
eksempler som vedkommende kan 

kjenne seg igjen i, av typen: ”vi har 
alle ting vi vet vi burde gjøre, men 
som stadig blir utsatt – og hadde det 
ikke vært deilig å få litt drahjelp til 
sånne ting?”.

 Til sist mener jeg at alle mennesker 
som vil endre egen atferd enten det 
er å slutte å røyke, begynne å trene 
eller enklere ting - som å legge seg 
i tide om kvelden, trenger bistand 
og støtte fra noen andre enn seg 
selv. Hadde det vært nok med en 
selv, ja så hadde man jo ikke trengt 
å sette i gang med tiltak for å gjøre 
endringer.

Hva slags type mål er det lurt å begyn-
ne med?

- Noe du garantert vil lykkes med! 
Det er viktig med en suksessfylt 
start. På denne måten opplever du 
mestring, du kommer i kontakt med 
både den «kunstige» motivasjonen 
(poeng) og de naturlige oppretthol-
dende konsekvensene av det du gjør, 
og ikke minst vil du da oppmuntres 
til å ta fatt på neste mål. Altfor man-
ge er for strenge med seg selv, og de 
setter seg overambisiøse mål. Hvem 
har vel noensinne lært noe av å ikke 
få til ting?

Når det nærmer seg nyttår er det mange som lager seg nyttårsforsetter. Men 
hvordan skal man egentlig endre egen adferd? Og hvordan skal man imple-
mentere endringer på egen arbeidsplass? Nettopp det holdt  Monica Vand-
bakk og Jonny Finnstad fra Mjøsen bo og habilitering foredrag om under 
høstkonferanse i Oslo 2013. Vi presenterer en eldre sak for nye lesere!

hjELp TiL ENDRiNg

Intervju med Monica Vandbakk

Monica Vandbakk og Jonny Finnstad under LAFYs høstkonferanse i Oslo.
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Hvordan skal man tilrettelegge en 
selvendringsplan med noen som kan-
skje ikke forstår sine egne dårlige va-
ner eller ikke ønsker å forandre seg?

- Litt tilbake til det jeg svarte på 
det første spørsmålet: det er lurt å 
demonstrere gjennom gode og enkle 
eksempler som er lett gjenkjennelig. 
Det må alltid være den som skal en-
dre seg sin plan, ingen andres. Det 
er viktig å «eie» dette selv, og det må 
derfor «selges» inn på et vis. Mange 
tror og frykter at dette er et uoversti-
gelig hinder i oppstarten, men min 
erfaring er at det går overraskende 
godt. Igjen så er det viktig å ikke 
starte med det aller vanskeligste.

”Dårlige vaner er vonde å vende” sier 
man. Det er også slik at dårlige vaner 
har en tendens til å komme tilbake 
igjen. Hva burde man gjøre om en-
dringsstrategien ikke fungerer eller om 
dårlige vaner vender tilbake?

- Dersom endringsstrategien ikke 
fungerer, så er det sannsynligvis en 
av følgende som bør sjekkes: 1. må-
let var for ambisiøst og omfattende 
eller vanskelig. 2. Den arrangerte 
kunstige motivasjonen (eller tuppet 
bak kan man si) ble glemt, ble for-
midlet inkonsekvent, var ikke bra 
nok eller ble formidlet for sjelden. 
Det kan også være at deloppgavene 
underveis var oppgaver vedkom-
mende egentlig ikke mestret og ville 
ha profitert på mere hjelp. 

Når endringsstrategien har fungert 
og de «dårlige» vanene allikevel 
kommer snikende tilbake (og det 
gjør de som regel) er det akkurat de 
samme tre tingene som bør sjekkes. 
I tillegg er det ett viktig punkt til: 
gjennomføres fortsatt prinsippene i 
endringstiltaket? Og det er sannsyn-
ligvis på dette punktet det er blitt 
lurvete. Og det er helt greit. Jeg har 
opplegg gående for meg selv hvor 

det går bra i lange perioder (for ek-
sempel med å spare penger, eller å 
trene) og så slutter man med selve 
opplegget og etter en stund sklir 
ting ut. Da er det bare å tørke støv 
av planen og sette i gang igjen for en 
periode.

Hvorfor er det så viktig å registrere 
underveis mens man endrer en dårlig 
vane?

- For det første: for å måle framgang 
og eventuell måloppnåelse og får 
å kunne gi seg selv premier/opp-
muntring underveis. For det andre: 
for å dokumentere at dette virker 
eller ikke virker. Virker det ikke – så 
se på sjekklista fra forrige svar og 
dersom dette ikke er tilstrekkelig 
for å se effekt – ja da må du prøve 
noe annet! Det er ingen vits i å drive 
med noe som ikke virker. 

Det er lov å ha dårlig vaner. 
Det er først når de dårlige 
vanene begynner å bli et 
problem eller et hinder for 
deg selv eller dine omgivelser 
at man kanskje bør ta fatt 
på arbeidet.

Man kan sammenligne dette med 
å ha en plan med det å få en resept 
på antibiotika fra legen; du henter 
medisinene på apoteket, følger pak-
keanvisningene bare sånn halvveis, 
avslutter kuren før tiden og fortset-
ter å være syk. Du oppsøker legen 
igjen og sier at antibiotikaen ikke 
virker. Før legen konkluderer med at 
kuren ikke virker vil han spørre deg 
om hvorvidt du fulgte anvisningene 
og tok hele kuren.

Hvor mange mål er det lurt å arbeide 
med av gangen?

- Begynn smått – gjerne med et lite, 
enkelt og realistisk mål. Det første 
viktige målet er å lære seg å følge 
egne regler og gi seg selv belønning 
for å gjøre dette. Da har man eta-
blert noe som kan benyttes på mer 
utfordrende områder.

Innenfor denne teknikken er det noe 
som heter “kritisk punkt”. Kan du 
si noe om hva dere legger i det og 
hvordan man kan komme forbi dette 
kritiske punktet? Hvordan holde mot-
ivasjonen oppe når mennesker rundt 
deg begynner å ta dine nye gode vaner 
for gitt?

- Det kritiske punktet kan være når 
de rundt deg slutter å gi deg feed-
back enten fordi nyhetsinteressen 
har lagt seg, eller fordi det går susen-
de godt. Dersom det er fordi det går 
susende godt – så er det i grunnen 
ingen fare – for da har du kommet 
godt i gang og er sannsynligvis i 
hyppig nærkontakt med de naturlige 
og opprettholdende konsekvensene 
av det du nå har endret atferd i for-
hold til. Er det derimot fordi folk 
rundt deg har mistet interessen – så 
kan det bety at du burde hatt bedre 
«kunstige» forsterkere i din plan 
slik at du var mindre avhengig av 
hva folk rundt deg gir av feedback 
og oppmerksomhet. Det er jo også 
viktig at disse folkene rundt har 
kunnskap og kompetanse om dette 
nettopp fordi det kan være avgjøren-
de faktorer når man skal bistå andre 
med atferdsendringer.

Hva legger dere i begrepet ”tegnøkono-
mi” og hvordan skal man gå frem for 
å bruke dette?

- Tegnøkonomi er et lite system som 
kan ligne litt på et stemplingskort 
hvor man får et stempel hver gang 
man har gjort noe og så kan man 
bytte det inn i noe som er stas når 
kortet er fylt ut. Det er lurt med 
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tegnøkonomi fordi da kan du bytte 
til deg det du har lyst på når kortet 
er fullt – og ikke før du starter (det 
hender jo at man skifter mening). 
Man slipper å bli lei dersom man 
skulle få et gode for hver gang man 
utførte handlingen (unngå met-
ning), og det er samtidig et slags 
signal om at man er på rett vei og 
nærmer seg målet. For mange men-
nesker er det vanskelig å motivere 
seg til å jobbe med noe hvor konse-
kvensene først kommer om lenge.

Dårlige vaner er noen ganger vanskeli-
ge å få øye på selv. Hvordan skal man 
gå frem for å kartlegge sine dårlige 
vaner?

- Det er lov å ha dårlig vaner. Det 
har vi alle. Mange av våre dårlige 
vaner holder vi også skjult for an-
dre – de er helt private. Det er først 
når de dårlige vanene begynner å bli 
et problem eller et hinder for deg 
selv eller dine omgivelser – at man 
kanskje bør ta fatt på arbeidet. Man 
kan kartlegge sine dårlige vaner utfra 
dette – og ut fra ønsket om å ha det 
annerledes enn man har det akkurat 
nå. Variasjon er viktig. Dersom man 
var perfekt hele tiden – så ville man 
ikke satt pris på de gangene man 
faktisk gjør ting og handler i tråd 
meg egne ønsker og verdier.

Hvordan skal man vurdere om måle-
ne man har satt seg er realistiske eller 
ikke?

- Om du når dine mål uten an-
strengelser, var de kanskje for enkle, 
og om du ikke når dine mål, så 
var de kanskje urealistiske eller for 
mange. Kanskje var det for mange 
konkurrerende forhold på gang? 
Hva tror du folk flest ville tenke og 
mene om dette? Sosial validitet er en 
viktig referanse og målestokk – både 

på å kartlegge utfordringer og for å 
vurdere hvor vellykket det hele var. 
Husk at innsatsen bør stå i forhold 
til resultatet.

NOEN ORD OM MONICA

Monica Vandbakk er ut-
dannet vernepleier og 
er ansatt ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus hvor 
hun underviser mye og 
driver med doktorgrads-
arbeid ved siden av.

I tillegg jobber hun 
litt mer brukerrettet 
ved blant annet Ullevål 
Universitetssykehus, 
avdeling for nevrohabi-
litering. hun har holdt 
på i bransjen siden hun 
var ung og vært opptatt 
av egen og andres at-
ferd i det brede og i 
det smale. 

Hovedinteressen er ana-
lyser av og tilrette-
legging av  betingelser 
for atferd – både det vi 
bør gjøre mer av (opp-
læring og atferdsøk-
ning) og det vi bør 
gjøre mindre av (avlæ-
ring og opphør). Hennes 
hovedønske for fremti-
den er at atferdsana-
lyse blir mere kjent 
og mindre misforstått – 
slik at alle som tren-
ger det kan nyte godt 
av fruktene av et godt 
atferdsanalytisk arbei-
de.
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Vi gir dere kursoversikten til Frambu for våren 2019. Her er det 
mange spennende kurs å se frem til!
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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

Din annonse her! 
Kun 500,- per blad. Ta 
kontakt med annon-
seansvarlig på email: 
daubyj@gmail.com

Din annonse her! Kun 500,- per 
blad. Ta kontakt med annon-

seansvarlig på email: daubyj@
gmail.com

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

prima@prima-as.no
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Etter oljeprisfallet i 2014 
ble innsatsen for arbeids-
ledige styrket betraktelig. 

Utviklingen på arbeidsmarkedet 
i Norge er nå god. Veksten i sys-
selsettingen er markant, antall 
ledige stillinger øker og arbeidsle-
digheten går ned. De to siste åre-
ne har det blitt hele 70 000 flere 
sysselsatte, og for første gang på 
ti år stiger sysselsettingsandelen. 
Den registrerte arbeidsledigheten 
har avtatt i alle deler av landet og 
er på sitt laveste nivå på nesten 
ti år. Også antall permitterte går 
ned.

Fortsatt høyt tiltaksnivå
Basert på de positive utsiktene for 
arbeidsmarkedet i 2019, foreslår 
regjeringen å redusere bevilgnin-
gen til arbeidsmarkedstiltak med 
340 millioner kroner. Nivået 
er likevel fortsatt høyt. Antall 
plasser til individuell jobbstøtte 
og varig tilrettelagt arbeid økes. 
Regjeringen legger opp til å øke 
bruken av lønnstilskudd.

– Vi prioriterer tiltak for utsatte 
grupper som ungdom og lang-
tidsledige fordi vi ønsker å få 
flere i jobb. Samtidig tilpasser vi 
tiltaksnivået i tråd med at antall 
arbeidsledige er det laveste på 

nesten ti år, sier arbeids- og sosi-
alminister Anniken Hauglie.

Se egne pressemeldinger for styr-
king av inkluderingsdugnaden, 
ordningen med individuell jobb-
støtte og varig tilrettelagt arbeid.

Redusert maksimal periode 
med fritak for lønnsplikt un-
der permittering
Permitteringsregelverket er et 
viktig motkonjunkturverktøy i 
arbeidsmarkedspolitikken. I tråd 
med bedringen i arbeids markedet 
og nedgangen i bruken av per-
mitteringer foreslår regjeringen å 
redusere den maksimale perioden 
arbeidsgivere fritas for lønnsplikt 
under permittering fra 49 til 26 
uker. Forslaget betyr at det kan 
gis dagpenger under permittering 
i inntil 26 uker.

Endringer i dagpengeregel-
verket  
For å gjøre dagpengeordningen 
mer målrettet mot personer som 
nylig er blitt arbeidsledige og 
dermed har en nær tilknytning 
til arbeidsmarkedet, foreslår re-
gjeringen at inntekten de siste 
12 eller 36 månedene rett før 
søknadstids punktet skal legges til 
grunn ved beregningen av min-

steinntekten for rett til dagpenger 
og som grunnlag for hvor mye 
man får i dagpenger. I dag baseres 
opptjeningen på inntekten siste 
eller tre siste avsluttede kalender-
år, noe som kan gi urimelige ut-
slag for den enkelte. Det foreslås 
at endringen gjøres gjeldende fra 
1. juli 2019. Forslaget anslås ikke 
å ha budsjettmessige konsekven-
ser for dagpengebevilgningen.

Regjeringen foreslår videre at 
6G-begrensingen for dagpenge-
grunnlaget skal beregnes på sam-
me måte som for arbeidsavkla-
ringspenger, sykepenger og ufø-
repensjon. Dette vil bidra til en 
harmonisering av regelverkene.

Færre er ledige, flere kommer i jobb og bedriftene etterspør arbeidskraft. Re-
gjeringen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeidsmarkedet. – De gode 
tidene betyr at det er rom for å justerere enkelte bevilgninger, sier arbeids- og 
sosialminister Anniken Hauglie. 

ET goDT ARbEiDSmARkED

Tekst hentet fra Regjeringen.no
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NYTT fRA DEpARTEmENTET

ENDRINGER FOR Å FÅ FLERE I JOBB

Arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie vil at flere 
sosialhjelpsmottakere og andre 
som sliter med å komme inn på 
arbeidsmarkedet, blant annet 
innvandrere, skal få tilbud om å 
delta på kvalifiseringsprogram-
met i NAV. Målet er å få flere i 
jobb.

Målgruppen for kvalifisering-
sprogrammet (KVP) er per-
soner med vesentlig nedsatt 
arbeids- og inntektsevne, og 
ingen eller svært begrensede 
rettigheter til ytelser fra NAV. 
Formålet med ordningen er at 
deltakerne gjennom helhetlig 
og koordinert oppfølging kom-
mer i arbeid. Antall deltakere 
i programmet har gått ned de 
siste årene, samtidig som mange 
kommer seg i jobb etter å ha 
deltatt på programmet. Derfor 
ønsker statsråden at flere skal få 
muligheten til å delta på KVP.

Det foreslås endringer i kvali-
fiseringsprogrammets bestem-
melser om inngangsvilkår, 
varighet og innhold.

– Jeg ønsker at flere som 
trenger tett oppfølging for 
å komme i jobb, skal få det. 
Jeg vil ha flere innvandrere og 
andre som står på utsiden bort 
fra sosialhjelp, og inn på dette 
programmet som fører folk i 
jobb, sier Anniken Hauglie. 

– For å opprettholde bærekraft-
en i velferdssamfunnet, trenger 
vi flere i jobb. Det er arbeid 
som finansierer helsevesenet, 
skolene og velferden vår. Da må 
vi sørge for at så mange som 
mulig som kan jobbe, kommer 
seg i arbeid.
De viktigste forslagene til en-
dringer i kvalifiseringsprogram-
met er:

•	 Å endre den nedre alder-
sgrensen for deltakelse i 
kvalifiseringsprogrammet, 
fra 19 til 18 år.  

•	 Å endre sosialtjenestelovens 
regler om varighet, slik at 
kvalifiseringsprogram kan 
gis så lenge deltakeren op-
pfyller inngangsvilkårene, 
men likevel ikke lenger 
enn to år. Det foreslås også 
at kommunen ved særlige 
grunner kan forlenge med 
inntil ett år (seks måneder 
etter gjeldende rett), og at 
det ikke er formelle begren-
sninger i antall program. 

•	 Endringer som utvider mu-
lighetene for å gjennomføre 
utdanning, opplæring og 
lærlingetid innenfor kvalifi-
seringsprogrammet.

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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FANTASTISKE EKSEMPLER PÅ INKLUDERING

NYTT fRA DEpARTEmENTET

Statsråd Anniken Hauglie fikk 
se flere gode eksempler på 
arbeidsinkludering under et 
dagsbesøk i Stavanger-området.

17. oktober dro arbeids- og 
sosialministeren på en rundtur 
i Stavanger-området. Tema var 
inkludering gjennom jobb, og 
budskapet fra ministeren ty-
delig: – Vi må gi flere som kan 
og vil jobbe, muligheten til det.

Lag-A
På Sola fikk hun møte tidligere 
rusmisbrukere som ønsker seg 
tilbake i yrkeslivet. De fortalte 
hva det har betydd å få være en 
del av arbeidstiltaket Lag-A.

Kafé Sjøsiden
I Stavanger var ministeren med 
på føråpningen av kafé Sjøsiden 
ved Lervig sykehjem. Kafeen 
skal drives av folk som har hatt 
vanskelig for å få innpass i ar-

beidslivet, og de fleste har varig 
tilrettelagt arbeid (VTA).

Rishagen barnehage
Deretter gikk turen til Gjes-
dal, der Hauglie fikk gleden 
av å treffe Hilde, som jobber 
fulltid i Rishagen barnehage. 
Hilde har downs syndrom og 
er en stor ressurs for barna i 
Rishagen. Da statsråden stakk 
innom var hun i full sving med 
å skjære opp frukt til lunsjen – 
godt hjulpet av arbeidsvillige, 
små medhjelpere.

Kymar
Siste stopp på programmet var 
bedriften Kymar på Klepp, der 
unggutten Mads akkurat har 
fått fast jobb. 24-åringen slet 
lenge med å få jobb, og var i en 
periode på aktivitetsplikt i regi 
av NAV. Men nå smiler livet til 
Mads.

Strålende eksempler
– I dag har jeg sett fire strålende 
eksempler på god arbeidsin-
kludering. Eksempler som dette 
forteller meg at det meste er 
mulig, bare man tilrettelegger 
litt og har tro på folks evner. Jeg 
oppfordrer arbeidsgiverne til å 
bli med på regjeringens inklud-
eringsdugnad for å få folk som 
står på utsiden, inn i arbeidsliv-
et, sier Anniken Hauglie.
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ARbEiDSLiVeT

Thomas Svendsen (også kalt for Bob), jobber på Bypro avdeling Skullerud der han jobber 5 dager i uken. Vi 
ringte ham på jobben for å ta en prat.

Hei Thomas, hvordan går det på Bypro Skullerud?
- I dag har det gått i ett her, men nå har jeg litt tid før jeg skal hjem kl. 15. 

Du heter jo Thomas, men mange kaller deg for ”Bob”. Hvorfor det?
- Kjært barn har mange navn, er det ikke det det heter? Sier Thomas lurt. Neida, det var en annen som het 
Thomas skjønner du, og da ble det Bob. Jeg synes det er en litt kul forkortelse for Robert. Vi ironiserer litt 
med navn og sånn her, så det er morsomt. 

Hvor lenge har du jobbet på Bypro?
- Jeg har jobbet på Bypro i 18 år faktisk, så begynner å bli varm i trøya for å si det sånn. Jeg begynte her 
den 15.mai i år 2000.

Hva er det første du gjør når du kommer på jobben?
- Tar en kaffe og leser litt avis. Det kan bli kort venting eller lang venting før det er noen oppdrag å ta.

Trives du på jobben?
- Det er en helt ok jobb. Ikke misforstå, jeg trives med jobben. Det er sosialt, og et veldig bra miljø. Selve 
jobben er ok, det er både pluss og minus. Jeg synes nok det er litt lite utfordringer. Nå har jeg fått ny kon-
taktperson, så da håper jeg kanskje det for eksempel blir noe hospitering på en ordinær bedrift etter hvert. 
Man må ut av et system og inn i et annet, så det er litt puslespill. Tidligere har det ikke vært så god oppføl-
ging, men nå føler jeg det er noe på gang.

Det hadde vært spennende å komme seg litt mer ut i ordinært arbeidsliv. Vi har hatt en ute på McDonalds 
og en som har vært utplassert som vaktmester på en skole. Jeg selv har blant annet vært på voksenopplæring 
på Skullerud og har et godt samarbeid med dem. Det mest realistiske for min egen del ville vært å være ute 
i ordinært arbeidsliv to dager i uken. Så litt under 50%. 

Hvis du kunne velge, hva slags arbeid ville du likt best å gjøre i ordinært arbeidsliv? 
- Jeg har egentlig ikke noen spesielle ønsker, men kanskje ikke noe der jeg er for eksponert. Helst ikke jobb 
i kasse eller noe veldig serviceorientert. Altså, jeg kan godt være serviceinnstilt og vise kundene forskjellige 
ting, men helst litt tilbakeholdent. Jeg jobbet en liten periode på Skeidar på Alna og fikk litt jobberfaring 
der. Husker ikke helt hva det het, men jobben gikk ut på å sette ut varer i hyllene osv. Så der blir man ikke 

Foto og tekst: David Auby

For mange er jobben en stor og viktig del av livet. ”Arbeidslivet” er en fast 
spalte i Landsråd-nytt der vi skal presentere et utvalg arbeidstakere fra ulike        
arbeidsmarkedsbedrifter og høre fra dem selv hvorfor de verdsetter jobben 
sin så høyt. Denne gangen har vi snakket med Thomas Svendsen (38) fra By-
pro på Skullerud. 
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så eksponert som man blir på for eksempel Rema. Når det kommer til ordinært arbeid kunne jeg godt vært 
villig til litt lang reisevei hvis jobben var interessant. Om jeg måtte opp litt tidligere om morgenen så hadde 
det gått fint. 

Hva slags arbeidsoppgaver liker du best å gjøre på Bypro?
- Det er å være mobil, kunne bevege meg. Jeg liker å gå ut på rampa og hente ting, forskjellige typer løfte- 
og sjaueoppdrag. Men jeg kan godt sitte stille også og drive med behandling av post for eksempel. Vi har 
også drevet med litt plastpakking osv., selv om det ikke har vært så mye av det i det siste.  

Hvilke utfordringer er det du har når du jobber?
- Jeg har litt konsentrasjonsproblemer og så sliter jeg litt med finmotorikken. Det er gjerne litt sånn tek-
niske jobber som er vanskeligst synes jeg. I det siste har vi hatt endel jobber med post, det synes jeg er helt 
fint. Men vi sliter litt med å få større typer sånne oppdrag. Vi som ikke er på en stasjonær stasjon må ofte 
gå å vente på jobboppdrag og det kan være litt kjedelig. 

Hvordan hadde livet vært uten jobb tror du?
- Det hadde nok vært kjipt. ”Ledighet er roten til alt vondt”, er det ikke det det heter? Alle vet jo at det 
ikke er noe særlig å gå ledig, men man skjønner det ikke helt i begynnelsen når man ikke jobber.

Og ellers, er det noe du vil legge til på slutten? Hva er du interessert i på fritiden?
Ja, det blir en del trening da. Løpetrening og intervall, jeg pleier å løpe med Team RP (RP-foreningen) til 
Norges blindeforbund. Så hender det at jeg også driver med litt spinning på torsdager. 
 
Tusen takk Thomas for at du ville stille opp til intervju! Så sees vi rundt neste sving, og helt sikkert på en        
LAFY-konferanse i fremtiden. 

Thomas (med mikrofon). er opptatt av sin egen arbeidshverdag og stilte mange innsiktsfulle spørsmål under Lafykonferansen nå i høst. 
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pÅ vEi moT EN mER humAN
NARkoTikApoLiTikk

Norge har hatt formannskapet i 
Europarådets narkotikasamarbeid 
– Pompidougruppen – de siste 
fire årene. En ministerkonferanse i 
Stavanger 27. - 28. november mar-
kerte avslutningen på Norges for-
mannskap.

- Vi har brukt formannskapet til å 
understreke betydningen av at men-
neskerettighetene må ligge til grunn 
for narkotikapolitikken i alle land. 
Narkotikaproblemene har ulike 
utslag i ulike land, og narkotikapo-
litikken vil derfor se forskjellig ut, 
men menneskerettighetene er ufravi-

kelige, sier helseminister Bent Høie.

Under det norske formannskapet 
har Pompidougruppen blant annet 
fått utarbeidet en ekspertrapport om 
hvordan et land kan gå fram for å 
sikre at menneskerettighetene ivare-
tas i narkotikapolitikk.

Norge har også satt sivilt samfunn 
på dagsorden, og understreket 
viktigheten av at sivilt samfunn 
og personer som bruker narkotika 
involveres i politikkutviklingen. 
Pompidougruppen har utarbeidet et 
policy paper om samarbeid mellom 

myndigheter og sivilt samfunn i nar-
kotikasaker.

 - I Norge er det en selvfølge at bru-
kerorganisasjoner og andre represen-
tanter for sivilt samfunn høres før 
ny politikk vedtas. De har også en 
sentral rolle i den narkotikapolitiske 
debatten. Slik er det ikke i alle land. 
Jeg mener det er viktig at Norge og 
Europarådet, som er tuftet på verdi-
ene menneskerettigheter, demokrati 
og rettssikkerhet, understreker vik-
tigheten av å lytte til dem det gjel-
der, sier Høie.

Tekst hentet fra regjeringen.no

Norge har satt menneskerettigheter og sivilt samfunn på agendaen under for-
mannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid.
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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.

Utfordringene knyttet til nye psy-
koaktive stoffer og ulike måter å 
regulere cannabis på er andre temaer 
som har blitt drøftet under det nor-
ske formannskapet.

På konferansen i Stavanger ble det 
vedtatt en deklarasjon - ”Stavan-
ger-deklarasjonen” - og et nytt 
arbeidsprogram for Pompidougrup-
pen. Arbeidet med menneskerettig-
heter og inkludering av sivilt sam-
funn fortsetter. Kunnskapsbygging 
og erfaringsutveksling om utfordrin-
ger knyttet til nye syntetiske stoffer 
blir også viktig. Mandatet skal revi-
deres og begrepet ”combat drugs”, 
som har vært en del av Pompidou-
gruppens navn siden oppstarten i 
1971, skal fjernes.

 -  Jeg er svært fornøyd med at vi 
nå er enige om å fjerne begrepet 
”combat drugs” fra Pompidougrup-
pen sin tittel. Dette begrepet repre-

senterer et utdatert syn på narko-
tikapolitikken og på personer med 
rusproblemer, sier Høie.

Det ble også besluttet at Portugal 
overtar formannskapet de neste fire 
årene.

- Jeg mener respekt for menneske-
rettigheter og folkehelse er avgjø-
rende i ruspolitikken. Under det 
portugisiske presidentskapet vil vi 
legge særlig vekt på å implementere 
en kunnskapsbasert ruspolitikk som 
respekterer menneskerettighetene 
og som plasserer enkeltindividet i 
sentrum, sier Raquel Duarte, statsse-
kretær i det portugisiske helsedepar-
tementet.

- Jeg er svært glad for å overlate for-
mannskapet til Portugal. Portugal 
har vist vei i narkotikapolitikken 
og jeg er sikker på at arbeidet med 
menneskerettigheter og en kunn-

skapsbasert narkotikapolitikk vil 
fortsette under dem, sier Høie.

Om Pompidougruppen
Pompidougruppen er en samar-
beidsgruppe for narkotikapolitiske 
spørsmål. Gruppens mandat er 
bredt og her drøftes både helse-, 
sosiale og justispolitiske spørsmål 
knyttet til narkotika. Gruppen ble 
opprettet i 1971 på initiativ av den 
franske presidenten Georges Pompi-
dou, og innlemmet i Europarådet i 
1980.

Pompidougruppen er en del av Eu-
roparådet, men også land som ikke 
er medlem i Europarådet kan bli 
medlem. Per i dag har gruppen 39 
medlemsland, også land utenfor Eu-
roparådet, som Mexico.
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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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