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STYRELEDER
Sommer.
De fleste liker å ha ferie. Den er ment til rekreasjon, hvile og fellestid med
venner og familie. Imidlertid er det noen av arbeidstakerne som misliker
ferien. Den er et brudd i rutiner og den ellers så stabile hverdagen blir helt
annerledes.
Dette er en situasjon de fleste av oss håndterer på en god måte. For de aller
fleste er ferie en mulighet til å bryte nettopp hverdagens rutiner og få et
etterlengtet avbrekk fra disse.

Audun Auby, styreleder

Selv om ferie er bra for de fleste, -hva med som er avhengig av de daglige
rutinene, den samme systematikken og de gjentagende gjøremålene som
skaper trygghet og forutsigbarhet? Siden vi alle er forskjellige vil dette behovet varierer fra person til person.
På arbeidsplassen hvor jeg har mitt daglige virke har vi noen arbeidstakere som starter sommeren tidlig og
gjerne tar både seks og syv ukers fri. Andre kommer enten vi har åpent eller ikke.
På noen arbeidsplasser har de begynt å ha delvis drift også i ferien fordi det er noen av arbeidstakerne som
gjerne vil arbeide og fordi oppgavene krever det.
Dette legges det til rette for og foreløpig ser dette ut til å gi gode resultater der hvor dette praktiseres. Erfaringen fra min arbeidsplass er at vi har en ca 10-15 arbeidstakere som har det best med å være på jobb hele
ferien. Samtidig får vi utført oppgaver så som gressklipping, mathjemkjøring til eldre/uføre og hagestell.
Dette er oppgaver det ikke tas ferie fra.
Så er jeg spent på hvordan det går med regjeringens prosjekt- VTA i kommunal virksomhet. Jeg har hørt
lite om det. Det er et tre års prosjekt og noen foreløpige resultater har jeg ikke funnet. Det er satt av 11
millioner til prosjektet (nevnt av Arbeids og sosialminister Anniken Haugli i hennes tale på ASVLs høstkonferanse 30 oktober 2017) og det er spennende å se hvordan dette vil gå.
Skeptikerne har med rette nevnt motargumenter som at arbeidstiltak da fort kan bli en del av den kommunale rammefinansieringen og bli nedprioritert til fordel for andre store kommunale oppgaver. Det er nok
riktig, men samtidig ville det kanskje løses opp i gråsonen hvor det både er statlig og kommunal finansiering som må på plass for å få dekt opp dagens løsning. Samtidig er det for få VTA-plasser og det kan jo
hende at kommunen hadde sett seg tjent med å øke antall plasser, da det både er rimeligere og gir bedre
livskvalitet for den enkelte å være i tilrettelagt arbeid.
Prosjektet vil gi svar på noen av disse spørsmålene og mens vi venter på resultatet av dette har vel de fleste
avsluttet sin sommerferie og går løs på en høst med mange og varierte oppgaver.
Audun Auby
Leder
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Knut Andre Kristiansen stormer frem på venstreflanken og scorer nok et mål for Fossheim.

Blod, svette og idrettsglede

”En dag for inkludering, mangfold og samfunnsengasjement”. Dette var
mottoet da arbeidsmarkedsbedriften Fossheim og Vålerengas gatelag møttes
til felles aktivitets- og fotballdag på Vallefeltet den 1.juni.
Tekst og bilder: David Johansen Auby

S

tekende solskinn og 31 varmegrader var ingen hindring for
deltakerne denne fredag formiddagen. Stemningen var på topp
blant både spillere og publikum.
Hele 120 personer fra Fossheim og
Vålerenga var møtt opp for dagen.
Tanken bak arrangementet er å
samle mennesker med ulikt ståsted
til en dag med idrettsglede, felleskap og hygge. Her var det virkelig
idrettsglede og hygge i stort monn,
men det var også høy temperatur og
masse konkurranseinstinkt. Her var
det skader, sklitaklinger og praktfulle scoringer – med andre ord, sånn
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det skal være når det samles til fotballcup.
Positive rusfrie tilbud
Vålerenga gatelag kom på banen i
2014, hvor man så at det var et behov for et rusfritt lavterskeltiltak for
rusavhengige i Oslo. Tilbudet er til
de som har droppet ut av samfunnsstrukturen og som trenger et tilrettelagt opplegg på dagtid for å få bedre
helse og kosthold. Tilbudet er for
begge kjønn fra 20 år og oppover, og
er i regi av Vålerenga fotballklubb.
Tilbudet består av fotballtrening
to dager i uken, praktisk læring og

mestring, bevisstgjøring av egen helse, riktig kosthold, sosialrelasjonsbygging, veiledning og bistand.
Laget trener tirsdager og fredager
og er med i Gatelagsserien sammen
med 12 andre lag på Østlandet.
Får folk til å lykkes
Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som får mennesker til å lykkes.
Selskapet ble startet i 1967, eies av
Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder. Fossheim har 166
tiltaksplasser fordelt på 3 ulike arbeidsmarkedstiltak. Varig tilrettelagt
arbeid er et tilbud for personer med
uføretrygd som har behov for en ar-

Knut Andre Kristiansen var storfornøyd med å score fire mål i den siste kampen.

beidsplass med individuelt tilpasset
arbeidsoppgaver.
Arbeidet blir tilrettelagt slik at alle
har størst mulig forutsetning til å
gjøre en god jobb, og oppleve mestring gjennom arbeidsdagen. Fossheim ønsker å sette fokus på mennesker som trenger det lille ekstra i
hverdagen, og oppfordrer alle til å
være med å bidra til et inkluderende
samfunn og arbeidsliv.
Årlig tradisjon
Det har nærmest blitt en årlig tradisjon. I fjor ble det også arrangert en
tilsvarende fotballdag, og det til stor
suksess. Håpet er at dette skal kunne
gjøres til et fast innslag i årene fremover.
Temperaturen både på og utenfor
banen var høy idag. Vi tok en prat
med en av de som ga alt, og litt til,
på fotballbanen denne fredagen.

Fossheims goalgetter
Knut Andre Kristiansen (23) er
nettopp ferdig å spille dagens siste
kamp. Han jobber fast på Fossheim
og er veldig entusiastisk da vi stopper ham for en prat.
Knut Andre, nå har jeg nettopp sett
ferdig kampen der du var med. Hvordan gikk det?
- Joda, det gikk fint, men jeg fikk en
liten strekk i beinet. Eller, det var vel
egentlig tåa mi som fikk seg en liten
smell. Men jeg føler meg bedre nå,
forteller Knut Andre.
Jeg så at du scorte noen mål også, hvor
mange ble det til slutt?
- Fire mål scorte jeg i denne kampen. Jeg liker best å spille spiss, da
blir det flere mål.

- Ja, jeg har satt sammen eget fotballag der jeg spiller med venner.
Det er på Grüner (fotballklubben
på Grünerløkka i Oslo). Der er det
spillere som er mine venner, folk fra
jobben og kjæresten min. Hun går
på Vollen i Asker, så hun er ikke her
i dag.
Og ellers, når du ikke spiller fotball,
hva gjør du da?
- Jeg jobber på Fossheim, avdeling
O. Der foregår det litt av hvert skruing, folkehelse og studentpakka.
Når jeg ikke er der så panter jeg også
mye flasker. I går pantet vi flasker
for 13 kroner til sammen!
Takk for praten Knut Andre! Hva er
planene videre i dag da?
- Nå skal jeg gå å ta meg en pølse!

Spiller du mye fotball på fritiden også?
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Øyvind Røgenes, som holdt foredrag om relasjonsledelse, mener det handler om å se hele mennesket.

Fra boblebad til isbading

For andre gang ble en LAFY-konferanse holdt på Farris bad i Larvik. Og igjen
var det duket for en hel rekke spennende foredrag. I år det både sosiale medier og oppmerksomhetstrening på programmet.

I

kulp. De tøffeste av gjestene
badet til og med i havet utenfor
hotellet. Vi andre nøyet oss med
hotellets mange andre fasiliteter.

Fra gammelt av har det vært tradisjon med kurbad i Larvik og
Farris bad er en forlengelse av
denne tradisjonen. Her fikk vi
prøve alt fra boblebad til kald-

De gode sidene
Onsdag 25.april var vi i gang
og konferansen ble innledet av
ordføreren i Larvik – Rune Høiseth. Etter dette var det Øyvind
Røgenes som sto for tur med sitt
foredrag om «Relasjonsledelse» en lederstil som mange vil kalle
for typisk norsk. Den handler
om å se og behandle mennesker
i et 24-timers perspektiv. Røge-

gjen var det duket for vårkonferanse i regi av LAFY og
igjen var det Farris bad i Larvik som sto for kost og losji. Det
er viktig å påpeke at Farris bad
ikke er hvilket som helst hotell
med spa. Nei, det er nemlig et
«spa-hotell», noe som innebærer
at hotellet har spa som sin hovedattraksjon.
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Tekst og bilder: David Auby/Jan Peter Hegg

nes snakket om det «sympatiske»
mennesket. Vi har alle sider som
er sympatiske, men vi har også
alle sider som er mindre lette å
like. Det handler om å se hele
mennesket og å få øye på de gode
sidene til sine arbeidstakere.
I forrige nummer av Landsråd-nytt intervjuet vi Øyvind Røgenes og det kan du lese mer om
han og hans arbeidsfilosofi.
Varsom på nett
Nestemann ute var Elisa Landa
Omsland som holdt et foredrag

Harald Jensen Fossholdt, Rebecka Olsson Øyen, Nikolai Sverdrup Baumann, Hilde C Lindstøl, Kari T Haga, Shanna Tegle og Nina
Grunert var alle strålende fornøyde med årets konferanse..

om sosiale medier, og da spesielt
Facebook, Instagram og Snapchat
siden dette er de største sosiale
mediene i dag. Nesten alle er på
Facebook, men nesten ingen vet
at Facebook faktisk har eierskap
til bildene du legger ut.
Mange sier de har gjort noe de
angrer på på internett, kunne
Omsland fortelle. Det er viktig å
tenke seg om flere ganger før man
poster noe. Kan det såre andre?
Kan det ødelegge for deg selv?
Enkelte saker og meninger kan
faktisk være ulovlig å legge ut på
sosiale medier. Det er også viktig
å være oppmerksom på hvordan
man kommuniserer. Emojier for
eksempel, kan lett misforstås, og
må derfor brukes med omhu.
Omsland gikk igjennom personvernsinnstillinger på Facebook,

og det er noe de fleste har nytte
av å forstå mer av. Man har flere
valgmuligheter for hvordan man
ønsker å dele informasjon enn
man kanskje skulle tro.
Ingen konferanse uten fest
På onsdag kveld var det, tradisjonen tro, duket for festmiddag.
Som vanlig var det stor stemning
og masse god mat. Underholdningen var det gitarist og sanger
Elling Hem som sto for.
På torsdag var det Hilde C Lindstøl og Kari T Haga som startet
dagen. De har vært foredragsholdere på konferansen før og igjen
handlet det om kropp, identitet,
seksualitet og samliv.

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.
Det handler nemlig om å velge
hva man fokuserer på i livet man blir nemlig de tankene og
følelsene man retter oppmerksomheten mot.
På den måten kan man bli flinkere til å styre reaksjonene på alt
som skjer omkring deg. Disse
øvelsene ga oss en perfekt avslutning på nok en flott konferanse.

Man blir sine tanker
Til slutt var det det Michael de
Vibe som skulle holde konferansens siste innlegg. Michael er lege
7
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Etter å ha vært rusavhengig tok Kjell Skar seg utdannelse og begynte å jobbe med mennesker med rusproblemer.

Byttet rusen med ærlig arbeid

Kjell Skar er den tidligere rusmisbrukeren, som etter å ha blitt rusfri, utdannet
seg som hjelpepleier. Etter flere år som foredragsholder og brukerrepresentant for RIO jobber han idag for LePro. Skar har en sterk historie å fortelle og
kommer for å dele sine erfaringer med oss på den kommende LAFY-konferansen. Vi tok en prat med Skar for å høre litt om hans bakgrunn.

Tekst: David Johansen Auby. Bilder: Kjell Skar

K

jell Skar er en tidligere rusmisbruker, som etter å ha
blitt rusfri, utdannet seg
som hjelpepleier, og jobber med å
påvirke samfunn, politikere og fagmiljø generelt, til det beste for de
som kommer etter han.

ren på en ting, men jeg var innlagt
på en rusinstitusjon i nesten et år,
og det la grunnlaget for rusfrihet.
Og det faktum at jeg startet på en
utdannelse umiddelbart etter innleggelse, med påfølgende jobb, var også
viktig.

Du forteller selv at du var avhengig
av rusmidler fra tenårene helt frem til
2002. Hva var det viktigste bidraget
til at du kom deg ut av rusavhengigheten?

Hva slags utdannelse startet du på og
hva fikk deg inn i dette sporet?

- Det er alltid vanskelig å sette finge-

- Jeg tok utdannelse som hjelpepleier, og ble offentlig godkjent i 2003.
Jeg hadde et ønske om å kunne
bruke min erfaring til noe nyttig, litt

banalt sagt: gi noe tilbake. Siden jeg
også startet i RIO, var tanken at en
formell utdannelse, i tillegg til brukererfaring, ville gi et godt grunnlag
for et yrkesliv.
Du nevner også at du fikk jobb rett
etter utdannelsen. Med bakgrunn
som rusavhengig og nyutdannet er det
imponerende å skaffe seg jobb så raskt
etter utdannelsen. Hva tror du utviklingen av din «sosiale kompetanse»
hadde å si for dette?
- Vel, av alle steder, søkte jeg jobb i
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Kjell Skar har holdt foredrag over hele Europa.

Sykehuset Innlandet, på samme avdeling jeg var innlagt som pasient....
Jeg kjente stedet godt, og visste jeg
kunne gjøre en god jobb. Jeg var
allerede da godt i gang som brukerrepresentant for RIO, og satt i flere
råd og utvalg i sykehuset. Så da jeg
søkte, visste ledelsen godt hvem jeg
var.

at en organisasjon som ville bruke
egenerfaring til medlemmer, for å
påvirke politikere, fagpersoner og
byråkrater, var en måte å gi tilbake
på. Og det viste seg veldig fort at
brukerrepresentanter innen rusfeltet
hadde det knapt vært før, bortsett
fra enkeltpersoner. Og slik rullet det
bare større og større.

Og i forhold til sosial kompetanse,
et helt år var jeg innlagt, og jobbet
hardt for å komme meg tilbake til
”det normale”, hvis noe slikt finnes.
Men uten det året, ville jeg ikke hatt
hverken utdannelse eller jobb.

...av alle steder, søkte jeg
jobb i Sykehuset Innlandet,
på samme avdeling jeg var
innlagt som pasient....

Hvordan kom dere frem til at dere ønsket å danne en interesseorganisasjon
for rusmisbrukere (RIO)?

Hva er RIOs viktigste rolle?

- Årsaken til at vi dannet RIO,
var at veldig mange av de som blir
rusfri, ønsker gjerne å hjelpe andre som har samme problem. Men
ikke alle kan bli hjelpepleiere eller
sykepleiere, så noen ildsjeler tenkte
10

- Jeg har ikke vært en del av RIO på
snart 10 år, men kort sagt er det viktigste, å være en pådriver for å bedre
rusomsorgen i Norge. I dag kalles de
seg gjerne for erfaringskonsulenter.
Du nevner at du nå jobber som miljøarbeider i Østre Toten kommune der

du er ungdomskontakt i den kommunale ungdomsklubben. Hvor viktig
tror du oppfølging av barn og unge er
i forhold til å unngå rusproblemer?
- Oppfølging av unge, gjøres best av
foreldrene. De er uten tvil den viktigste aktøren i barns liv, og å bygge
et trygt grunnlag for åpen dialog
med barn/unge, viser seg alltid å ha
en avgjørende betydning. Og å gi
foreldre kunnskap om rus, gjerne
gjennom foreldreutvalg på skoler,
er viktig. Igjen og igjen hører jeg
om foreldre som kan altfor lite om
rus, rus-adferd, og hvilke faresignal
de skal se etter. Og ikke minst, det
er viktig å ha uformelle arenaer for
unge, som for eksempel ungdomsklubben jeg jobber.
Hva kan foreldre gjøre hvis de oppdager at deres sønn eller datter har
begynt å utvikle et rusproblem?
- Det er ikke et enkelt spørsmål å
svare på. Alle er forskjellige, og har

sin egen historie som har ført til
rus. Men noe generelle ting, som å
kontakte hjelpeapparatet så fort som
mulig, og snakke om det. Ikke tenke
på skam/dårlige foreldre/naboer osv,
som ofte blir det største problemet.
Det er dessverre mye fordommer der
ute, som hemmer foreldre i å søke
hjelp.
Så med få ord: søk hjelp, dette klarer
dere ikke alene! Brukerorganisasjoner er ofte nyttig, det finnes noe
for alle, og det er jo noen som har
vært gjennom akkurat det dere sliter
med.
Kan du si litt om hvordan du kom i
kontakt med LePro?
- Jeg hørte om LePro gjennom rus
og psykiatriteamet i kommunen, og
tok selv initiativ til et møte med faglig leder, og hørte hvordan jeg skulle
gå frem for å få en jobb. Deretter
søkte jeg NAV om en VTA plass.
Hvilken rolle har LePro spilt for deg i
din rehabilitering?
- Da jeg søkte jobb på LePro, var
det fordi jeg nok en gang hadde fått
problemer. Jeg hadde i årevis jobbet
altfor mye, med en snitt på 60-70 timer i uka, jobb i sykehuset, og RIO
samtidig. Reiste over hele Europa og
holdt foredrag, Italia, Island, Finland, Færøyene, for å nevne noe.
Jeg endte til slutt opp som langtids-sykemeldt. Etter noen år, var jeg
så utslitt, isolert og syk, at jeg igjen
søkte hjelp. Etter en stund, innså jeg
at jeg måtte tilbake i arbeid. Men
jeg var skeptisk, fordi jeg var redd
for å ende opp på samme måte. Så
at LePro var en plass jeg kunne få
hjelp og jobbe samtidig, virket som
en god ide. Og det var akkurat den
kombinasjonen som skulle til for
meg. Å kunne gå på jobb, som alle

andre, var/er helt avgjørende for
meg. Og LePro tilpasset min arbeidsdag, så jeg kunne ta hensyn til
at jeg ikke var helt frisk ennå.
Jeg opplevde LePro som en av de
beste måtene å komme seg tilbake
til samfunnet igjen, om jeg kan si
det sånn. Istedet for vente med jobb,
til du er helt frisk, klarer steder som
LePro, og kombinere tilfriskning,
med vanlig jobb. Det gjør at du kan
opparbeide mer sosial kompetanse,
mye fortere. Jeg er ikke i tvil om at
LePro kortet ned tiden jeg trengte
for å bli ”frisk”, betraktelig.

Men rusbildet er mye mer komplisert nå, enn før. Det er blitt en rekke
nye rusmidler, mye av det syntetisk,
og kan lett bestilles på nett. Det betyr også at sykdomsbildet blir mer
komplisert, gjerne med tunge psykiatriske diagnoser i tillegg. Så rusfeltet må oppdateres, og det fort, for
å holde tritt med misbruker-bildet.
Fleksibilitet er blitt mye viktigere,
og det er en av de største utfordringene rusfeltet har.

Kanskje flere med min bakgrunn,
burde få et slikt tilbud...

Vi må finne tilbake til den
helhetlige tanken, med god
tid, gode omgivelser, og etterbehandling uten tidspress
Hva mener du er den viktigste utfordringen på rusfeltet i dag? Og hva tror
du vi kan gjøre med det?
- I dag er det blitt så altfor viktig at
flest mulig får hjelp, ikke innhold i
hjelpen. Det brukes altfor mye LAR
(Legemiddelbasert behandling),
som nærmest har rasert langtidsbehandlingen. Alle skal hjelpes med
en pille, og litt polikliniske samtaler.
Hvilket betyr at staten hjelper flere,
men med dårligere resultat enn før.
Vi må finne tilbake til den helhetlige
tanken, med god tid, gode omgivelser, og etterbehandling uten tidspress (som i dag er en ødeleggende
faktor). Det tar fortsatt veldig lang
tid å bli rusfri. Kanskje arenaer som
LePro kan spille en større rolle i
fremtiden? Å bli rusfri betyr nemlig
å bytte ut rusen med noe annet. Og
få ting er bedre enn et ærlig arbeid!
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Vi gir dere kursoversikten til Frambu for resten av 2018. Her er
det mange spennende kurs å se frem til!
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Program høstkonferansen 2018

7. - 8. november 2018, Quality Hotel 33, Økern i Oslo

Navnet på konferansen denne gangen er: “Finne meg
sjæl!”. Konferansen har fokus på både deltakere og arbeidstakere. Velkommen skal dere være!
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Program for konferansen
Onsdag 7.november
10.00-11.00

Registrering

11.00-11.10

Velkommen ved styreleder/praktisk informasjon

11.10-11.30

Åpning ved Sveinung Stensland

11.30-12.30

Kjell Skar - Sosial kompetanse

12.30-13.30

Lunsj

13.30-15.30

“Helt med”-prosjekt - 1 deltaker samt 1 prosjektmedarbeider

19.00		 Middag
			

Torsdag 8.november
09.00:-11.30

“Mitt livs ABC” med Turi Beate Stapnes

11.30-12.30

Lunsj

12.30-14.30

Oppmerksomt nærvær med Michael de Vibe

14.30		

Vel hjem!
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“Helt med”
“Helt med” er et SOR-prosjekt som handler om å
få flere mennesker med utviklingshemning ut i
det ordinære arbeidslivet. Prosjektet 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 2016 ble det utviklet
en modell tilpasset norske forhold, med klare mål
om å få mennesker med utviklingshemming ut i
det ordinære arbeidslivet.

Kjell Skar
Kjell Skar har bakgrunn som en av grunnleggerne av
RIO, Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon. Der var
han nestleder, og holdt foredrag både i Norge og internasjonalt i en periode fra 2003 til 2009. Skar var også
brukerrepresentant i alt som finnes av råd og utvalg, fra
kommunalt, og hele veien til departement, innen rus og
psykiatri feltet. Skar har hatt flere oppdrag lokalt siste
årene, med bakgrunn i at han har jobbet på LePro siden
2015.

Turi Beate Stapnes
”Mitt livs ABC” er et nasjonalt kompetansetiltak i tjeneste
for personer med utviklingshemming. Målet med prosjektet ”Mitt livs ABC” er å bidra til bedre livskvalitet, bedre
tjenester og bedre rettssikkerhet for personer med utviklingshemming.
Målet med prosjektet ”Mitt livs ABC” er å bidra til bedre
livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettssikkerhet for
personer med utviklingshemming.

Michael de Vibe
«Mindfulness» er en metode for å takle stress og fremme
personlig utvikling. På norsk heter det «oppmerksomt
nærvær».
Ved å gjøre deg selv bevisst på hvordan du har det, uten å
forsøke å endre følelsene, kan du bli flinkere til å styre reaksjonene dine på alt som skjer omkring deg. Mindfulness
betegnes, innen psykologi, som å være bevisst tilstede
og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en
vennlig, åpen holdning. På norsk kalles mindfulness ofte
oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening.
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Påmeldingsfrist: 17.september.
Kontakt:								Konferansen holdes på:
LAFY 		
v/ Jane Midtbø					
Quality Hotell 33
Epost:
jane.m@asvo-kongsberg.no			
Østre Aker vei 33
Tlf: 		99 15 46 11						0581 Oslo

Priser:
Konferanseavgift					kr. 1.100,Konferanseavgift IKKE-medlemmer		
Kr. 2.200,Full pakke medlemmer				
kr. 4.800,Dagpakke						kr. 750,- pr. dag
Middag						kr. 850,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn					kr. 1.120,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

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.

Annonsepriser for medlemsbedrifter
Stilling ledig
Småannonser
1/2 side 4 farger
1/1 side 4 farger
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Kr. 1.500,Kr. 500,- Kun medlemmer
Kr. 2.400,- 20 % rabatt
Kr. 4.000,- 20 % rabatt

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:
1/1 side 4 farger:
2 helsider:		
Baksiden :

kr. 3.000,kr. 5.000,kr. 9.000,kr. 7.000,-

Annonsene leveres i pdf eller
eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i
100% størrelse.
For utgivelsesplan fremover ta
kontakt med oss på telefon eller
e-mail.

Organisasjonen

Grunnleggende prinsipper

•

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 yrkeshemmede 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.

1. Yrkeshemmede har rett til arbeid.
2. Alle mennesker har rett til vekst
og utvikling på det nivå de befinner seg.

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

Avholder årsmøter hver vår.
Er delt inn i fylkeslag.

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

•

Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemmsvirksomhetene.

5. Begrepet arbeid skal være i
utvikling, og gjenstand for diskusjon.

•

Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser.

•

Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv.

6. Samarbeid, deltakelse og kordinering er forutsetninger for vekst
og kompetanseheving.

•

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 .....................................................................

Fyll ut kupongen og send eller faks den til:
LAFY/Audun Auby, c/o Arbeid og Kvalifisering, Feyers gate 7, 3256 Larvik.

Postnr./sted ......................................................
Tlf ................................ Faks ............................... Kontaktperson ................................................ 19

prima@prima-as.no

prima@prima-as.no

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

Håndvask er en viktig side av personlig hygiene.

E-læring om personlig hygiene

Konsulentfirmaet Karde som driver med innovasjon og utvikling av IKT, skal
utvikle en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk
ved opplæring av sentrale emner innen personlig hygiene

Tekst og bilder hentet fra www.karde.no
Personlig hygiene handler om å være
ren og velstelt og å holde seg frisk.
Det er også viktig å føle seg vel og
at det er behagelig for andre i sosiale
situasjoner.
I dette prosjektet skal Karde utarbeide en e-læringsapplikasjon i form
av et nettsted med ressurser til bruk
ved opplæring av sentrale emner
innen personlig hygiene. Den viktigste målgruppen er mennesker med
utviklingshemning selv. De vil få
lettlest, illustrert stoff og enkle quiz-oppgaver om personlig hygiene.
Det vil også bli utviklet et opplegg
for aktivisering og oppfølging samt
kursmateriell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner.
Prosjektet startet i januar 2018 og
varer ut 2019. Prosjektet er godt i
gang. En viktig milepæl var spørre-

undersøkelsen i februar. Vi spurte
foreldre og andre støttepersoner om
deres syn på utfordringer og behov
i forbindelse med personlig hygiene
og mennesker med utviklingshemning. Vi stilte også spørsmål om hva
en e-lærinsgapplikasjon om personlig hygiene bør inneholde og hvordan den kan være enkel og tiltalende
å bruke. Vi fikk langt over 200 svar
og mange gode innspill. I kommentarfeltet fikk vi svært mange positive
og oppmuntrende meldinger.

på NFU og Karde sine nettsteder. Vi
sprer beskjeden også via Facebook.
Følg med!

Vi takker enda en gang alle som deltok i undersøkelsen!

Er du interessert i å bidra til prosjektet - ta kontakt med Karde på www.
karde.no.

Brukermedvirkning fortsetter.
I løpet av sommeren publiserer vi
en ny spørreundersøkelse. Denne
gangen ønsker vi at mennesker med
utviklingshemning svarer på spørsmålene. Vi publiserer undersøkelsen

Etter sommerferiesesongen begynner
vi med fokusgrupper der vi sammen
med brukere skal se på foreløpige
skisser for e-læringsapplikasjonen og
vurdere idéer om støtte- og samtalemateriell for kurs og samlinger. Vi
skal arragere separate fokusgrupper
for mennesker med utviklingshemning og støttepersoner.
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Nytt fra departementet
Vi fortsetter med vår faste spalte ”Nytt fra departementet”. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte.
Sakene er hentet fra regjeringen.no

HISTORISK HØYT NIVÅ

Regjeringen fortsetter innsatsen med å gi flere mennesker
med spesielle utfordringer en
fot innenfor arbeidslivet og
styrker ordningen med varig
tilrettelagt arbeid (VTA) med
100 plasser.
De 100 VTA-plassene i annet halvår 2018 kommer i
tillegg til økningen på om lag
300 plasser som ble bevilget
i budsjettet for 2018. Nivået
på VTA er nå historisk høyt
og over 10.000 uføretrygdede
har et slikt tilbud. Tilbudet når
mange utviklingshemmede og
personer med psykiske lidelser.
Tiltaket er rettet mot personer
som mottar eller som i nær
framtid ventes å få innvilget
uføretrygd.
– Min ambisjon er at så mange
som mulig skal få delta i arbeidslivet og brukt evnene sine.
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Da må vi legge til rette så godt
vi kan for at flere med spesielle
behov kan jobbe, sier arbeidsog sosialminister Anniken
Hauglie.

per som ungdom og innvandrere fra land utenfor EØSområdet, sier statsråden.
Tettere kontakt med arbeidsgiverne

Bedre på arbeidsmarkedet
For å motvirke svekkelsen i arbeidsmarkedet etter oljeprisfallet i 2014 ble antall tiltaksplasser rettet mot arbeidsledige økt
betydelig. Regjeringens politikk har virket. Norsk økonomi
er nå i bedring, og utsiktene
for arbeidsmarkedet framstår
som klart bedre enn lagt til
grunn i nasjonalbudsjettet i
fjor høst. Regjeringen foreslår
derfor å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak
for ledige, tilsvarende om lag
1 000 tiltaksplasser i annet
halvår. Bevilgningen for 2018
vil fortsatt være på et høyt nivå.
– Det er fortsatt et stort rom
for å prioritere særskilte grup-

– Regjeringen inviterer til en
bred inkluderingsdugnad.
Vår intensjon er å mobilisere
arbeidsgivere til å la flere fra
utsatte grupper prøve seg i
jobb. Da er det viktig at NAVs
virkemidler er tilgjengelige.
Tett kontakt mellom NAV og
arbeidsgivere er en forutsetning
for å lykkes med dugnaden.
Derfor øker regjeringen antallet markedskontakter ved
NAV-kontorene, sier Hauglie.

NY STRATEGIPLAN FOR LIKESTILLING AV PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.
Ny strategiplan for likestilling
av personer med funksjonsnedsettelser sto på dagsordenen,
da barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland
inviterte en rekke organisasjoner og departementer til
rundebordsmøte.
– For vår regjering er det et
viktig mål at vi har et samfunn der alle kan delta, og så
mange som mulig kan få leve
frie og selvstendige liv. Da må
vi også ha gode og gjennomarbeidede planer og politiske
målsetninger, som bidrar til
bedre likestilling for mennesker
med funksjonsnedsettelser, sier
Linda Hofstad Helleland.
Til stede på møtet var Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet
av funksjonshemmedes organisasjoner og Unge funk-

sjonshemmede, samt representanter fra Arbeids- og
sosialdepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet, Justisog beredskapsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.
Det politiske rundebordsmøte
med funksjonshemmedes organisasjoner er en årlig hendelse, der tema denne gang var
innspill til arbeidet med den
kommende strategiplanen for
likestilling av personer med
funksjonsnedsettelser. Organisasjonene hadde sendt inn
problemstillinger til diskusjon i
forkant av møtet.
– Jeg setter pris på å få lytte til
de som representerer brukerne,
organisasjonene for personer

med funksjonsnedsettelser.
De har kommet med mange
ulike og interessante innspill.
Vi vil nå gå nøye gjennom
innspillene, og vurdere dem i
det videre arbeidet med den
nye strategiplanen, sier statsråd
Helleland.
Stortinget vedtok 12.juni å be
regjeringen om å fremme en
stortingsmelding med forslag
til tiltak for å sikre at personer
med utviklingshemming får
oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.
– Jeg vil legge opp til et tett samarbeid med organisasjonene
i arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Vi vil komme
tilbake til hvordan vi følger
opp stortingsmeldingen relatert
til det pågående arbeidet med
strategiplanen, sier barne- og
likestillingsministeren.
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arbeidslivet

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 Hans-Henrik Karlsen som jobber på Clas Ohlson på Oslo City.
Foto og tekst: David Auby

Hans Henrik Karlsen (42) har Downs syndrom og jobber fast to dager i uken på Clas Ohlson på Oslo
City. Vi dro til butikken for å ta en titt på hvordan arbeidsdagen til Hans Henrik ser ut. I tillegg fikk vi
en liten prat med Amanda Berglind, som er butikksjef på denne avdelingen.
Hei Amanda, hyggelig å kunne ta en prat med deg også. Som jeg har forstått så har dere samarbeidet
med Fossheim tidligere. Hvordan er det å ha en slikt type samarbeid med en arbeidsmarkedsbedrift?
- Det er veldig givende. Nylig hadde vi en som var på utplassering noen måneder. I etterkant ble
han faktisk ansatt som julehjelp i tre måneder, så det var veldig vellykket. Hans Henrik som du skal
møte idag har jobbet her i snart 8 år så det sier seg selv at det går veldig bra. Han er en gledesspreder og det føles som spesielle dager når Hans Henrik er her. Det har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet her også.
Er det noen begrensinger på hva slags type arbeidsoppgaver dere kan gi til en arbeidstaker som kommer
fra for eksempel Fossheim?
- Når det gjelder Hans Henrik så gjør han egentlig alt det vi andre gjør. Han er med på å fylle på
varer om morgenen og er med på å få butikken til å se pen og ryddig ut. I mer stille perioder har
han også sittet i kassen. Den eneste begrensningen er vel at han ikke står i disken der vi tar imot reklamasjoner osv.
Hva tenker dere om samfunnsansvaret ved å ha en ansatt som Hans Henrik? Har det vært en tanke dere
har hatt med dere underveis?
- Ja, det sier vel litt seg selv. Men jeg synes det er superviktig og Clas Ohlson har vært veldig flinke
til å ta imot arbeidstakere som vil jobbe eksternt. De hjelper jo oss like mye som vi hjelper dem, så
det er ”win-win” i begge ender. Om dette er steget videre inn i arbeidslivet så hvorfor ikke.
Hvordan gikk dere frem for å få en som Hans Henrik ansatt her? Var det Fossheim som tok kontakt med
dere eller er dette noe dere tar iniativ til selv?
- Clas Ohlson blir ganske ofte kontaktet av bedriftene selv. Vi synes det er fint å alltid ha en eller to
ansatte fra en arbeidsmarkedsbedrift.
Takk Amanda og lykke til videre! Så var det deg Hans Henrik, så hyggelig at du kunne stille til et intervju her på Clas Ohlson på Oslo City. Er du klar for en ny arbeidsdag?
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Noe av det første Hans-Henrik gjør når han kommer på jobb er å sette på plass varer.

- Ja, jeg gleder meg alltid til å komme på jobb her på Claser`n. I dag måtte jeg til øyelegen før jobben, så da måtte jeg komme litt senere, men arbeidstiden min er vanligvis fra 10 til 13.30 tirsdag
og torsdag, forteller Hans Henrik, som også liker å bli kalt ”Hansi” på privaten.
Hvor lenge har du jobbet her på Clas Ohlson da?
- Ja, sikkert i 10 år!
Trives du?
- Jeg trives både både på Fossheim og her jeg. Jeg kjenner mange på Fossheim og så har jeg blitt
kjent med mange her også.
Godt å høre at du trives på jobbene dine. Hvor ofte er du på Fossheim der og hvor ofte er du her?
- Jeg er på Fossheim tirsdag, onsdag og fredag. De to andre dagene er jeg her.
Er dette den første ordinære jobben du har hatt?
- Ja, det er det. Men jeg trives veldig godt, så har ikke planer om å jobbe noe annet sted.
Hva slags arbeidsoppgaver liker du aller best å gjøre på Clas Ohlson?
- Stå i kassa, svarer Hans Henrik kontant. Det gjør jeg av og til og det liker jeg godt.
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Hvis Hans-Henrik sitter i kassa når det er rolige perioder, noe han liker veldig godt.

Er det noe du synes er ufordrende i jobben?
- Bære tunge ting kanskje, ler Hans-Henrik. Det kan være litt slitsomt. Men egentlig så liker jeg å
gjøre all slags jobb her.
Hva er det første du gjør når du kommer på jobben?
- Da fyller jeg på varer. Etter det er det litt forskjellig å gjøre. Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre når
jeg kommer på jobb.
Hvordan hadde livet vært uten jobb tror du?
- Ja, da hadde jeg vært hjemme. Sovet kanskje. Det hadde vært kjedelig, konstaterer Hans-Henrik.
Til slutt, er det noe annet du ønsker å legge til?
- Ja, jeg liker å spille fotball på fritiden. Jeg spiller på en lag som heter ”Røa Unified”. Nå gleder jeg
meg til fotball-VM som begynner 14.juni. Bare synd Norge ikke er med da.
Tusen takk Hans-Henrik for at du ville stille opp i Landsråd-nytt. Det var en glede å prate med deg, og
så får du ha lykke til videre med jobben din her på Clas Ohlson.
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Arrangerte inkluderingsdugnad

Onsdag 20. juni arrangerte regjeringen oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et
felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Konferansen ble åpnet av statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei

Tekst hentet fra regjeringen.no
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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.

?

Blant foredragsholdere på konferansen var NAV-direktør Sigrun
Vågeng, økonom og forsker ved
Frisch-senteret Simen Markussen, forskningsleder ved Fafo Jon
Rogstad og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. I tillegg kom
blant andre Møller Bil, Stormberg, XXL, Bufdir og Betonmast-

Hæhre. Arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie og kommunalog moderniseringsminister Monica Mæland deltok også. Carsten
Skjelbreid var konferansier.

tt

for arbeidslivet over i ordinære
jobber.

ny

D

et står altfor mange
mennesker utenfor arbeidslivet i Norge i dag.
Dette er mennesker som kan og
vil bidra. Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever
Norge nå en positiv utvikling på
arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen
ønsker å bruke denne muligheten
til å få flere av de som står uten-
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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.
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Kantine Hjemkjøring Ved

Trening og opplæring Grønn

Bilverksted omsorg
Lærlingordningen
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