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    Audun Auby, styreleder

STYRELEDER

Det skjer mye i forbindelse med fremleggingen av et statsbudsjett. Denne 
gangen er den gledelige nyheten at prosjektet «Helt Med» har kommet med 
som egen budsjettpost. Jeg er så heldig at jeg har fått være med i ei arbeids-
gruppe der og dermed også med på en tilstelning som foregikk på Scandic 
hotell Bergen. Jeg må si at den arbeidsgleden som ble framvist der i tillegg 
til respekten fra ledelsen for arbeidstakerne var uforglemmelig. Det er kan-
skje noe vi har lett for å glemme - respekt for alle er en del av det å få delta 
i et arbeidsliv.

Jeg skjønner at ikke alle kan jobbe på et hotell. Der er noen forutsetninger 
som må være tilstede. Det er hektisk og krever en viss oversikt. Samtidig 
må man også være hyggelig og være bevisst sin sosiale rolle. Men kravet til 
respekt for arbeidstakeren er ufravikelig. Dette må vi huske både i VTA-bedrifter og i kommunale virk-
somheter som gir tilbud om arbeid/aktivitet. Det kan hende de kommunale virksomhetene har den største 
utfordringen her fordi man både er forvalter og tjenesteyter. 

Det er allikevel ikke til hinder for å framvise respekt og verdsette mennesker for den innsatsen de kan yte. 
Forutsetningene er forskjellig fra person til person, som overalt ellers i samfunnet. Ingen skal allikevel for-
telle meg at innsatsen er dårligere eller mindre verdt dersom en person må bruke dagene på å trene på egne 
ferdigheter i forhold til kroppslige fysiske utfordringer, eller trene opp sine ferdigheter fordi man har ulike 
funksjonshemminger.

Regjeringen har satt i gang sin forsøksordning med kommunale VTA-plasser. Jeg vet at ordningen er om-
stridt og at særlig ASVL og Vekst-bedriftene er imot. Samtidig er det per i dag tydeligvis et flertall på stor-
tinget som er for. Årsaken til motstanden er forståelig sett ut i fra bekymringen om at øremerkede midler 
skal forsvinne når det eventuelt skal finansieres over trange kommunale budsjettrammer. 

Ordningen vil nok være omstridt fram til en avgjørelse foreligger om tre år. Det blir spennende å se hvor-
dan resultatene etter hvert blir i de kommuner som er forsøkskommuner. Jeg skal ikke underslå at bekym-
ringene for at de «øremerkede midlene» som i dag går til VTA-plasser kan forsvinne. Det burde vært lov-
pålagt at alle med en funksjonshemming fikk en tilrettelagt arbeidsplass og dermed fikk delta i det sosiale 
felleskapet en arbeidsplass er.

Julen er rett rundt hjørnet og med det følger noen velfortjente fridager som skal nytes med venner og fami-
lie. En oppfordring er: La ikke gavehysteriet ta overhånd, men sett pris på oppriktig vennskap og familie-
bånd. Det er det livet dreier seg om.

Ha ellers en riktig god jul og så sees vi på konferansen i april som blir lagt opp slik at både arbeidsledere og 
arbeidstakere kan delta.

Audun Auby
Leder
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- EN iNSpiRASjoN

Dag Andreas Kristiansen (23) bor og 
jobber i Lena, Østre Toten, et godt 
stykke utenfor Oslo der undertegnede 
holder til, så vi avtaler å gjøre et inter-
vju over telefonen.
 
Hei Dag Andreas, hyggelig at du har 
lyst til å stille opp i Landsråd-nytt! 
Endel av våre lesere kjenner deg kan-
skje igjen fra foredraget til deg og Idun 
Kløvrud Schøll som dere holdt på LA-
FYs sin vårkonferanse i 2017. Nå har 
du vært i spotlighten igjen med nytt 
foredrag på vår høstkonferanse i Oslo. 
Takk for den utrolige historien din. 
Du er en inspirasjon for mange som 
sliter!

 Skal vi først Kan du først fortelle litt 
om hvordan du og Idun ble kjent?
- Da jeg begynte på Lepro (Lena 
produkter) var det Idun som var 
fagansvarlig. Hun ble kontaktperso-
nen min og jeg er utrolig glad for at 
det ble sånn.

Idun har betydd veldig mye for meg, 
og gjør det fremdeles. Hun har vir-
kelig gjort en enestående jobb. Vi 
har fremdeles en del kontakt og har 
holdt en del foredrag sammen for å 
fortelle min historie. 

I tillegg til å være på LAFY sin kon-
feranse har vi holdt foredrag for 

vernepleiestudentene på Høyskolen i 
Lillehammer tre ganger og to ganger 
for tillitsvalgte i Østre Toten kom-
mune. Ordføreren var der også, så 
det var litt ekstra stas.
 
Er du glad i å holde foredrag?
- Det kan jo selvfølgelig være litt 
skummelt, men det viktigste for oss 
er å fortelle denne historien fordi det 
er en historie om noe som faktisk 
har fungert veldig bra. Det snakkes 
for mye om det som ikke fungerer, 
så derfor er denne historien viktig. 
For mange er det nok sånn at man 
har svaret rett fremfor seg, men man 
ser det ikke.

Tekst: David Johansen Auby

Dag Andreas Kristiansen hadde en tøff og vanskelig oppvekst. I tillegg til å ha 
ADHD og Tourettes-syndrome så slet han psykisk. Det var først da han møtte 
Idun Kløvrud Schøll på Lepro som var med på å tilby ham lærekandidatplass, 
at bitene falt på plass. Vi har tatt en prat med Dag Andreas som også presen-
terte sin livshistorie på vår høstkonferanse i Oslo.

Dag Andreas Kristiansen er en helt annen person idag enn for bare noen år siden. 

4



Dag Andreas på LAFY sin høstkonferanse der han fortalte sin historie.

Hvordan ble det sånn at du begynte 
på Lepro?
- Jeg flyttet ut hjemmefra rett før 
jeg fylte 18 år. Det var et slit å få 
arbeidsavklaringspenger fra NAV og 
jeg hadde behov for stabilitet etter 
noen turbulente år på videregående. 
Kontaktpersonen min på NAV lurte 
på om jeg hadde hørt om Lepro og 
foreslo at jeg skulle ta en prat med 
Idun. Først begynte jeg på Lepro 
fordi det var et lavterskeltilbud for 
de som ikke har noe annet, men så 
gikk jeg over til å bli lærekandidat.
 
- Lærekandidatordningen passet 
meg veldig godt. Her kunne jeg ta 
ting litt i mitt eget tempo. Arbeidet 
jeg gjorde på Lepro vokste jeg veldig 
på som person. Lepro er jo en vekst-
bedrift og det ligger i navnet at man 
vokser på det arbeidet man gjør her.
 
Hvor lenge var du lærekandidat?
- Jeg var lærekandidat fra oktober 
2014 til 2016. Etter det var jeg ut-
plassert fra Lepro til Balke bo- og 
servicesenter i to måneder for å ta 
fagbrev.

Det er utrolig spennende å høre om 
den veien du har gått. Kan du fortelle 
litt mer om bakgrunnen din?
Før jeg begynte på lærekandidatord-
ningen gikk jeg på helsefag på Lena 
videregående skole.

Lepro er jo en vekstbedrift og 
det ligger i navnet at man 
vokser på det arbeidet man 
gjør her.
 
Hvordan var det?
- På videregående sleit jeg, spesielt 
psykisk. Ting begynte å bli vanske-
lig allerede på barneskolen. Veldig 
mye var tungt til tider. Tankegangen 
min var feil og den gjorde meg mer 
syk enn det jeg egentlig var. Jeg ble 
også mobbet mye på barneskolen, 
og har gått på fire forskjellige skoler. 
Det var en ond sirkel, en spiral med 
tanker og følelser som jeg ikke kom 
ut av. 

Jeg har i mange år hatt et anstrengt 
forhold til faren min. Da jeg gikk 

på ungdomsskolen tok onkelen min 
livet av seg etter å ha drept fetteren 
min. Det var på nyhetene over hele 
landet. Jeg sleit jo allerede fra før, 
men etter det gikk jeg helt til bunns. 
Jeg sleit med å få utløp for følelsene 
mine, og lukket meg mer og mer 
inne.
 - I etterkant er jeg glad for å ha slitt 
en del, for jeg har lært så mye av det. 
Nå reflekterer jeg mer over det som 
skjer rundt meg. Jeg har modnet på 
det.
 
Du sier at du slet psykisk allerede fra 
barndommen og en del av det hadde 
med familieforhold å gjøre. Var det 
andre faktorer også?
- Jeg har både ADHD og Touret-
tes. Jeg har alltid vært opptatt av å 
kunne gjøre mye med situasjonen 
selv, så ADHD har jeg brukt mye til 
trening. Jeg sluttet også med medi-
siner. Med Tourettes hadde jeg mer 
tiks og slike ting før, men nå er det 
knapt merkbart. Ikke noe mer enn 
normalt tror jeg, alle har vel noen 
fakter og sånn.
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Hva slags arbeid driver du med nå?
- Nå jobber jeg på Meieritunet, 
som er omsorgsboliger tilrettelagt 
for utviklingshemmede. Stedet har 
16 leiligheter som beboerne leier av 
kommunen. På den måten blir min 
arbeidsplass hjemme hos dem.

Hvilken betydning for deg er det å ha 
en jobb å gå til?
 - Det har alt å si. Det er viktig for 
meg å ha noe meningsfylt og posi-
tivt å gjøre, og det å ha en jobb gir 
meg mange muligheter for ting jeg 
vil gjøre videre i livet.

Hva inngår i jobben din?
- Jeg jobber ofte 1 til 1, det vil si at 
jeg har én beboer som jeg har ansvar 
for. På jobben utfører jeg forskjelli-
ge oppgaver. Det kan være alt fra å 
administrere medisiner til å hjelpe 
brukerne med dagligdagse oppgaver. 
En del av brukerne jobber faktisk på 
Lepro, der jeg var lærekandidat.

Hva synes du er det mest utfordrende 
med jobben din?
 - Det må være å sette grenser for seg 
selv. Det kan være krevende å jobbe 
med andre mennesker, så det å ha 
klare grenser for hva som er greit, er 
helt vesentlig.

Har du noen råd til andre som kan-
skje er i samme situasjon som du var 
da du kom ut av videregående?
- Selv om ting føles veldig vanskelig 
nå, så finnes det hjelp. Det kan hjel-
pe veldig å lage en liste, enten alene 
eller sammen med noen du stoler 
på, over det som er bra i livet ditt. 
Det vil bli en lengre liste enn du 
trodde på forhånd.
 
Når det gjelder alle utfordringene 
i livet så gjelder det å ta tiden til 
hjelp. Ikke tenke at alt blir bedre 
med en gang. Sett små oppnåelige 
mål. I starten kan det være bra bare 
å komme seg opp om morgenen og 

få spist frokost. Begynn å fokuser 
på det du får til, og ikke bare det du 
ikke får til. Det er helt normalt å 
for eksempel ikke klare å skaffe seg 
jobb. Det kan ta lang tid og mange 
forsøk. Ikke gi opp.

Det finnes også mye profesjonell 
hjelp. Det er mange som sliter, som 
er i samme båt, så det er ingen skam 
å søke hjelp. Vær heller ikke redd for 
å prate om problemene. Del tanke-
ne dine med noen. Jeg pleier å si til 
vennene mine at de kan si alt til meg 
og at det skal mye til for å skremme 
meg. Mennesker aksepterer deg ofte 
for hvem du er, og uansett hva slags 
type problemer du har. Mennesker 
er mer like enn det man tror og vi 
sliter ofte med samme type ting.
 

Selv om ting føles veldig 
vanskelig nå, så finnes det 
hjelp. Det kan hjelpe veldig 
å lage en liste, enten alene 
eller sammen med noen du 
stoler på, over det som er bra 
i livet ditt.

Det er merkelig at det er tabu i 
samfunnet å si at man sliter psykisk. 
Hvis man har fått en fysisk skade, 
som for eksempel om man har bruk-
ket et bein, er det lett å fortelle det. 
Men at man har vært lagt inn på 
psykiatrisk er det mye vanskeligere å 
si. Samtidig vil jeg påstå at det psy-
kiske er enda viktigere å ta tak i enn 
det fysiske.
 
Hva er planene dine videre?
- Planene videre er å få fast jobb. 
Det er ikke så mange stillinger her i 
området som er helsefaglige jobber. 
På sikt ser jeg for meg en fast 80% 
stilling. Jobb gir stabilitet og det er 
fint å ha. Jeg søker på jobber akkurat 
nå faktisk.

Ellers så er jeg ikke så glad i å legge 
for mange planer. Det er greit å ta 
ting som det kommer, men nå er det 
viktigste å få en grei, stabil inntekt, 
så spare opp til å kunne ta et huslån. 
Jeg følger mine egne råd og gir ros 
til meg selv over alt som går bra. Vi 
mennesker legger så stort fokus på 
det som ikke fungerer i livet. Det 
har jeg også gjort før, men ikke len-
ger.
 
Vi i Landsråd-nytt takker Dag An-
dreas for en veldig hyggelig prat over 
telefonen og ikke minst det utrolige 
innlegget han hadde under årets høst-
konferanse!
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        Evaluering av mestringskonferansen 

                       25. og 26. oktober 2017 

                     Quality Hotell 33 

                 Oslo 

 
Under Landsrådets mestringskonferanse 25. og 26. oktober 2017 ble 
det utdelt evalueringsskjemaer for tilbakemelding til alle deltakere.  

Vi fikk tilbake 57 brosjyrer fra 65 deltakere.  
 
 

Avkrysningen besto av valgalternativene: veldig bra, passe bra og 
dårlig med matchende ansiktsuttrykk.  
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KROPP, SEKSUALITET OG IDENTITET:  
Hilde C Lindstøl og Kari T Haga. Onsdag kl 1000 - 1300   
 

Resultat:  

 

 

 

 

VIKTIG Å FÅ FREM AT DET NYTTER: 
Dag Andreas Kristiansen. Onsdag kl 1400 – 1600. 

Resultat: 

 

 

 

 

 
 

Veldig bra: 51 
Passe bra: 6 
Dårlig: 0 

Veldig bra: 57 
Passe bra: 0 
Dårlig: 0 
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UNDERHOLDNING UNDER MIDDAGEN  
Elling Hem. Onsdag kveld fra 2000. 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

FRISKIS&SVETTIS: TORSDAG KL 0900 – 1000. 
Resultat: 

 

 

 

 

 
 

65 %

35 %

0 %

FRISKIS OG SVETTIS
IKKE SVART: 2

Veldig bra Passe bra Dårlig

Veldig bra: 47 
Passe bra: 4 
Dårlig: 1 

Veldig bra: 36 
Passe bra: 19 
Dårlig: 0 

9



TOMMY SJÅFJELL: TORSDAG KL 1000 – 1130.  

 Resultat: 

 

 

 

 

 

 

HELGE GUDMUNDSEN: TORSDAG 1230 – 1400. 

Resultat: 

 

 

 

 

 
 

Veldig bra: 46 
Passe bra: 8 
Dårlig: 0 

Veldig bra: 52 
Passe bra: 3 
Dårlig: 1 
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HOTELLET: 
Resultat: 

 

 

 

 

 
MATEN: 
Resultat: 

 

 

 

 
 
 

Veldig bra: 43 
Passe bra: 9 
Dårlig: 1 

Veldig bra: 46 
Passe bra: 7 
Dårlig: 0 
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KONFERANSEN GENERELT: 
Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEMELDINGER:   
Kommentarer. 

Veldig sosialt og hyggelig.                                                          Hilde og Kari kom med mye nyttig. 

Filmen «Alfred og skyggen» var veldig bra.                            Kjempe bra.       For høy lyd til tider. 

Jeg synes alt var bra.                                                                   Det var hyggelig og koselig. 

Hele konferansen er helt topp.                                                  Andreas var veldig flink. 

1 time mat pause er for kort tid.                                               Best ever. 

Veldig bra opphold.                                                                     Kjempe bra seminar. 

Hele turen var bra.                                                                      Rørende historier. 

Mye motivasjon.                                                                          Har blitt veldig inspirert. 

Lærerikt                                                                                         Det var dørstokker på handikapp rom. 

 

 

Veldig bra: 50 
Passe bra: 3 
Dårlig: 0 
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FORSLAG TIL NEST ÅRS KONFERANSE. 

Sted:   

Larvik, Radisson blue, Østlandet, Oslo og Farris bad.  

 

FORSLAG TIL TEMA FOR NESTE ÅR:  
  

Underholdning ved Maria Haukaas Mittet.                            Fortsette med Kari og Hilde. 

Å forstå seg selv og andre.                                                         Om diabetes. 

Aldring og helse.                                                                          Nettferdigheter. 

Trening og Mindfulnes.                                                             Førstehjelp. 

Mer om psykisk helse.                                                                Relasjoner. 

Ha en komiker til underholdning.  

 

 

 

Takk for gode og konstruktive tilbakemeldinger. Disse vil bli brukt under planleggingen av neste åres 
konferanse. 

 

 

 

Utarbeidet av Håkon Græsby (3års vernepleierstudent i praksis ved Lena Produkter). 
Under godkjennelse av Idun Kløvrud Schjøll (Faglig leder ved Lena Produkter AS og 
1.vara styremedlem i LAFY). 
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ARbEiDSlivet

- 
I denne runden av Arbeidslivet intervjuer vi to hyggelige karer fra Arbeid og Kvalifisering (AOK) i Larvik, nemlig 
Tommy Sæternes og Bror Aleksander Berstad. Vi møter dem i en av pausene under årets høstkonferanse på Quality 
Hotel 33 på Økern i Oslo. Vi setter oss i loungeområdet i underetasjen. Takk for at dere ville stille opp i Lands-
råd-nytt! 

Vi vet jo allerede hvor dere jobber, nemlig på AOK i Larvik, men på hvilken avdeling holder dere til?
- Vi jobber på samme avdeling, forteller Tommy. Avdelingen heter ”Vedlikeholdsavdelingen”. Der har vi blant 
annet ansvar for å klippe plener og hekker. Det gjør vi på sommerstid. På vinterstid blir det andre typer opp-
gaver, som for eksempel snømåking. 

- Så hender det også at vi har hatt endel flyttejobber, skyter Bror Aleksander inn. Men det er ikke så ofte, bare 
litt innimellom de andre oppgavene. De gangene vi har gjort det har det vært for privatpersoner. På høsten gjør 
vi også en vaskejobb i noe som heter Bergslihallen i Larvik. Det vasker vi blant annet garderroben og selve ba-
nen og litt diverse.  

- På vedlikeholdsavdelingen lager vi også benker. Da bestilles det inn planker og så setter vi sammen benkene. 
”Piknikkbenker” heter det vel. Husker ikke helt hva det heter, ler guttene, men fine benker er det i hvert fall! 
De selger bra, det blir i hvert fall 50 solgte benker pr. år. 

Når begynte dere å jobbe på AOK?
- Jeg begynte for 2 år siden, forteller Tommy. Og jeg begynte for 3 år siden på Vedlikeholdsgruppa, kan Bror 
Aleksander fortelle.

De har begge jobbet på andre grupper før. Bror Alexander har jobbet på bilverkstedet på AOK, mens Tommy 
har jobbet litt på vedgruppa tidligere. På bilverkstedet gikk det mye i vasking av biler, polering, rensing og ge-
nerell bilpleie, kan Bror Aleksander fortelle. 

Hva er det mest utfordrende eller spennende med jobben deres?
- Det som er mest spennende med jobben, begynner Tommy, det er rett og slett det å møte opp for å se hvor-
dan akkurat denne ene dagen blir. Det er aldri en dag som er lik, og det er veldig utfordrende og spennende. 

Bror Aleksander nikker enig. - Det er veldig stor variasjon i arbeidet vi gjør, kan han fortelle. Man må vurdere 
arbeidet fra dag til dag. Et enkelt eksempel er at man for eksempel ikke kan klippe plenen hvis det regner. Det 
varierer også hvor mange vi er på avdelingen. Alt i alt er vi en fin sammensveiset gjeng på avdelingen. 

- Jeg og Aleksander henger også mye sammen på fritiden, kan Tommy fortelle. Ja, vi kjenner hverandre siden vi 
gikk på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, sier Aleksander. 

Foto og tekst: David Auby

For mange er jobben 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 intervjuet vi Tommy Sæternes og Bror Aleksander Berstad fra AOK.
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Hvilken betydning har det for dere å ha en jobb å gå til?
- Det viktigste for meg er å ha noe å stå opp til, forteller Tommy. Man veit at man skal gjøre en jobb og at det 
er viktig at man kommer seg opp av senga og ikke bare blir sittende hjemme. Det har stor betydning at man 
føler at man kan gjøre nytte for seg. Man får muligheten til å gjøre en jobb og ikke bare henge hjemme. 

Hadde det vært kjedelig uten jobb tror dere?
- Det ville være veldig kjedelig uten jobb, sier Aleksander. Jeg hadde vel kanskje gått litt turer, forteller Tommy, 
men det ville vært en litt annerledes hverdag. Det er fint å ha noe å gå til, skyter Aleksander inn. Så man får fylt 
opp hverdagen. Man får dessuten brukt kroppen mye og utfordret seg hver dag, kan han fortelle. 

Hvordan ser dere for deg fremtiden? Er planen å fortsette på AOK?
- Jeg har i hvert fall bestemt meg for å jobbe videre på AOK, sier Tommy. Så lenge jeg trives så kommer jeg til å 
fortsette. Trivsel er veldig viktig på jobben. Selvfølgelig, en jobb er ikke gøy hele tiden, men det er viktig at man 
i hvert fall ikke gruer seg. Aleksander nikker enig. - Ja, det stemmer veldig godt for meg også sier han.

- De er også veldig flinke til å lytte på oss på jobben, legger Tommy til. Vi blir hørt og det er viktig. 

Tusen takk Tommy og Bror Aleksander for at dere ville stille opp i Landsråd-nytt. Det var en glede å prate med dere. 
Da ønsker vi dere en fortsatt fin konferanse og lykke til videre i jobben på AOK, så sees vi rundt neste sving!

Bror Aleksander Berstad og Tommy Sæternes jobber begge på AOK og er også venner på fritiden. Her er de avbildet i loungen på Quality Hotell 
33 i forbindelse med høstkonferansen til LAFY.
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NYTT fRA DEpARTEmENTET

LETTERE TILGANG PÅ 
HJELPEMIDLER

– Personer med nedsatt funksjon-
sevne må i større grad få mulighet 
til å delta i arbeid, utdanning og 
dagligliv. Regjeringen vil gjøre det 
lettere å få tilgang på hjelpemidler, 
og styrker nå flere ordninger med 
totalt 15,3 millioner kroner, sier 
arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie.

Her er endringene:

Servicehund
Servicehunder er trent til å bistå 
med praktiske gjøremål for per-
soner med nedsatt funksjonsevne.I 
perioden 2013–2016 er det gjen-
nomført forsøk med stønad til 
servicehund. Forsøket er evaluert i 
2016. Resultatet viser at brukeren 
blir mer selvhjulpen og bidrar til å 
redusere behovet for kommunale 
tjenester. Regjeringen foreslår derfor 
at ordningen blir etablert som en 
permanent, rammestyrt ordning, og 
vil bevilge i alt 5,8 millioner kroner. 
Ordningen forvaltes av Arbeids- og 
velferdsetaten. 

– Evalueringen viser at de brukerne 
som har fått servicehund har fått 
god hjelp av hunden, og at det har 
bidratt til økt livskvalitet og tryg-
ghet, sier Hauglie.

Parykk
Barn og unge skal sikres rett til 
gode parykker i overgangen mel-
lom skole/studie og arbeid. Dette 
er et tiltak for å hindre isolasjon for 
denne gruppen og sikre overgang til 
arbeidslivet.

For barn under 18 år er dekningen 
av utgifter gjennom folketrygden 
bedre enn for personer over 18. 
Regjeringen vil nå gi samme støtten 
til personer under 30 år.

Regjeringen foreslår å bruke 6,4 
millioner kroner ekstra til dette 
formålet.

Lese- og sekretærhjelp
Blinde og svaksynte med ingen eller 
så liten synsevne at vedkommende 
ikke er i stand til å lese og/eller 
skrive kan i dag få stønad til lese- og 

sekretærhjelp. I dag er stønaden be-
grenset til maksimalt 20 timer årlig 
til gjøremål i dagliglivet. Regjerin-
gen foreslår å bevilge 1,6 millioner 
kroner mer til ordningen. 

– Med vårt forslag dobles antall 
timer. Utvidelsen gjør at flere får 
dekket sitt reelle behov for hjelp i 
dagliglivet, fastslår statsråden.

Taleflythjelpemidler
Fra 2007 til 2015 har det vært 
en forsøksordning med stønad til 
taleflythjelpemidler i folketrygden. 
Dette er et hjelpemiddel som kan 
gi personer som har vansker med 
stamming bedre taleflyt. Forsøket 
er evaluert og viser gode effekter for 
brukerne av hjelpemidlet. Regjerin-
gen foreslår å innføre dette tiltaket 
som en permanent ordning i folk-
etrygden, og vil styrke bevilgningen 
med 1,5 millioner kroner årlig. 

– Jeg er glad for at hjelpemidlet nå 
blir en rettighet i folketrygden, sier 
Anniken Hauglie.

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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FLERE FÅR VARIG TILRETTELAGT
ARBEID

NYTT fRA DEpARTEmENTET

Regjeringen vil at flere skal kunne 
delta i arbeidslivet, og øker derfor 
bevilgningene til varig tilrettelagt 
arbeid. Rundt 200 flere personer 
som trenger varig tilrettelagt arbeid 
vil kunne få det neste år.

Øker bevilgningen
Regjeringen foreslår å øke bevil-
gningen til arbeidsmarkedstiltaket 
varig tilrettelagt arbeid med 15 
millioner kroner, tilsvarende om 
lag 125 plasser i 2018. I tillegg vil 
det bli foreslått å omdisponere 11 
millioner kroner til forsøk med varig 
tilrettelagt arbeid i kommunal regi, 
noe som tilsvarer om lag 75 plasser. 
Totalt vil det bety om lag 200 flere 
kan få varig tilrettelagt arbeid neste 
år. 

– Varig tilrettelagt arbeid er et viktig 
og populært tilbud til uføretryg-
dede som både vil og kan bidra i 
arbeidslivet. Med ytterligere 200 
plasser går ventetiden ned og flere 
får brukt evnene sine, sier arbeids- 
og sosialminister Anniken Hauglie. 
Regjeringen vil også igangsette et 

treårig forsøk der noen kommuner 
får et utvidet ansvar for å gi tilrettel-
agt arbeid til personer som er i mål-
gruppa for varig tilrettelagt arbeid.
Fakta om varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er et til-
bud til uføretrygdede med behov 
for spesiell tilrettelegging og tett 
oppfølging. Tiltaket tilbyr tilrette-
lagte arbeidsplasser i form av an-
settelse i skjermede eller ordinære 
arbeidsplasser. Deltakerne er fast 
ansatt, men mottar uføretrygd ist-
edenfor ordinær lønn. 

Egen permisjonsordning
Da regjeringen overtok i 2013 var 
det 9200 plasser. Bevilgningen for 
2018 gir rom for å gjennomføre om 
lag 9 825 tiltaksplasser for varig til-
rettelagt arbeid. I tillegg kommer 75 
plasser gjennom forsøksordningen i 
kommunene.

Regjeringen innførte også i 2016 
en permisjonsordning for personer 
i varig tilrettelagt arbeid slik at de 
som vil kan prøve seg med tilrettel-

agt arbeid i ordinært arbeidsliv, men 
beholde muligheten til å gå tilbake 
til skjermet virksomhet.
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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

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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fLERE mED pSYKiSKE HELSEpRobLEmER
SKAL fÅ jobbHjELp

– En viktig prioritering i dette bud-
sjettet er å få flere i jobb. Individuell 
jobbstøtte er et tiltak som vi vet har 
positiv effekt. Nå styrker vi innsatsen 
slik at flere får hjelp på denne måten, 
sier arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie.  

Nye IPS-tiltak
Arbeids- og velferdsetaten får økte mu-
ligheter til å utføre oppfølgingstjenester 
i egenregi. Det gjør det blant annet  
mulig å øke etatens innsats for personer 
med psykiske helseproblemer gjennom 
individuell jobbstøtte (IPS). Dette er en 
metodikk særlig utviklet for personer 
med psykiske lidelser der målet er å få 
personen så raskt som mulig ut i jobb 
på en ordinær arbeidsplass med tett 
oppfølging. 

– Forslaget innebærer at det vil være 
økonomisk rom for etaten til å videre-
føre eksisterende IPS-tiltak og i tillegg 
etablere nye IPS-tiltak, sier statsråden.  

I statsbudsjettet for 2017 ble det ved-
tatt en fullmakt som gir anledning til 
å omdisponere inntil 100 millioner 
kroner for å muliggjøre en styrking av 
oppfølgingstjenester i Arbeids- og vel-
ferdsetatens egen regi. For blant annet 
å styrke satsingen på IPS-tiltak, foreslår 
regjeringen å øke denne fullmakten 
med ytterligere 100 millioner kroner, til 
totalt 200 millioner kroner i 2018. 

Styrkingen av oppfølgingstjenestene i 
Arbeids- og velferdsetatens egen regi er i 
tråd med NAV-meldingen. Her ble det 
drøftet om etaten bør gis økt fleksibi-

litet til i større grad å kunne velge om 
tjenester til brukerne skal tilbys av NAV 
eller bli kjøpt fra andre aktører. 

Fakta om Ind. jobbstøtte (IPS)
Internasjonal forskning har vist at In-
dividuell jobbstøtte (IPS) har en doku-
mentert effekt.

Metoden «Indivdual Placement and 
Support» (IPS) er basert på at personer 
med psykiske helseproblemer kommer 
seg raskest mulig ut i arbeid med bi-
stand fra en jobbspesialist, og får psy-
kisk behandling parallelt med bistanden 
knyttet til arbeid. Metoden legger vekt 
på arbeid tidlig i utrednings- og be-
handlingsprosessen.

Tekst hentet fra Regjeringen.no

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen knyttet til Individuell jobbstøtte (IPS) 
slik at flere personer med psykiske helseproblemer får hjelp til å komme i 
jobb.

Individuell jobbstøtte skal gjøre det enklere for personer med psykiske helseproblemer å komme i jobb.
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”GLEDE, TRivSEL, SAmHoLD oG fELLESSKAp”

Onsdag 25.oktober kl 10.00 var 
vi igjen  samlet til konferanse 
i regi av LAFY. Salen var full 

av forventningsfulle deltagere og første 
foredragsholdere ut var Kari Tvetene 
Haga og makker Hilde Christoffersen 
Lindstøl. De har vært med som fore-
dragsholdere før og temaene pleier å 
dreie seg rundt sex, samliv og relasjoner.

Denne gangen var det duket for en prat 
om kropp, seksualitet og identitet. ”Vi 
må tørre å prate om seksualitet” kunne 
Haga og Lindstøl fortelle. I foredraget 
ble det tatt opp alt fra grensesetting til 
ulike seksuelle legninger. I det hele var 
dette et veldig modig foredrag om et 
tema som vi er alt for redde å snakke 
om. 

”Gjerne lenger lunsjpause”
Selv om lunsjpausen varte i en god 

time, var det enkelte som ga tilbakemel-
ding på at den gjerne kunne vare enda 
litt lenger. Det er ikke rart. Igjen sto 
Quality Hotell 33 på Økern for en stor-
slagen buffett det var lett å gå seg vill 
i. Nok en gang var det mulig å se spise 
dessert til lunsj. Vi takket ikke nei. 

En inspirasjon
Etter buffetten var vi klare for nok et 
etterlengtet foredrag. Denne gangen 
var det Dag Andreas Kristiansen fra 
Østre Toten som sto på podiet. Dag 
Andreas har vært foredragsholder på 
vår konferanse tidligere og også denne 
gangen skulle han fortelle om erfaringer 
fra sitt eget liv. Dag Andreas har hatt 
et til tider tungt liv, men han er også 
et strålende eksempel på at det går an 
å få orden på livet sitt uansett utgangs-
punkt. For tiden jobber Dag Andreas 
som vernepleier og har en lys fremtid 

i møte (les også intervju med Dag An-
dreas på side 4). 

Tid for fest
På kvelden var det som vanlig tid for 
fest. Konferansene til LAFY er ikke 
kjent for å gå rolig for seg på kveldstid 
og denne onsdagskvelden var intet unn-
tak. Musiker Elling Hem, som begyn-
ner å bli en gjenganger på LAFY sine 
konferanser, sto for noen strålende mu-
sikkinnslag som satte tonen for resten 
av kvelden.

Frisk start på dagen
Uansett hvor inspirerende og spennen-
de det kan være på konferanse, å kom-
me seg opp om morgenen for å møte 
presist til dagens første innslag kan være 
hardt for mange. Derfor var det ikke 
tilfeldig at Stefanie Rehn fra ”Friskis 
og svettis” var dagens første foredrags-

Tekst og bilder: David Auby/Jan Peter Hegg

Igjen var det klart for konferanse og igjen var det duket for topp stemning. 
LAFYS høstkonferanse bød på dristige og spennende foredrag, deilig mat, 
møte med gamle bekjente og uovertruffen kveldsunderholdning.

Stefanie Rehn fikk oss opp fra stolen for litt morgengymnastikk tidlig om morgene på konferansens andre dag.
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Dag Andreas Kristiansen viste seg også frem fra sin musikalske side 
under konferansen. 

Elling Hem sto for underholdningsinnslaget på kvelden.

Tommy Sjåfjell kunne fortelle at man må akseptere fortiden sin for å 
komme seg videre i livet. 

Helge Gudmundson trener Flatås Lions, et fotballlag der de sportslige 
resultetene ikke kommer  i første rekke. 

holder. Kl 09 var vi klare for det vi 
trodde skulle være et vanlig foredrag. 
Men der tok vi grundig feil! Stefanie 
fikk oss raskt opp fra stolene og med 
på morgentrim. Konseptet var hentet 
fra Friskis og svettis sin ”Jympa”, et 
treningskonsept som passer alle, uansett 
funksjonsnivå. Dette var trening som 
ikke bare fikk kroppen igang og hjertet 
til å slå, det var også morsomt og sosi-
alt. Anbefales til alle som har lyst til å 
trene og som ikke nødvendigvis synes 
det er så gøy på treningsstudio. 

Glad i den man er
Tommy Sjåfjell kjenner vi fra tidligere 
LAFY-konferanser. Denne gangen var 
han igjen invitert til å fortelle sin his-
torie og om hvordan han ved hjelp av 

”Recovery”-metoden fikk orden på livet 
sitt. Etter endel tunge år med alkohol-
misbruk og isolasjon forstod Tommy 
at han var nødt til å bli ”prosjektleder 
i sitt eget liv”. Som han selv sa under 
foredraget er dette et livslangt prosjekt 
som innebærer at man må akseptere 
fortiden for å bli glad i den man er. Det 
var utrolig inspirerende å høre Tommy 
og å se hvor godt han har klart seg til 
tross for mange tunge år. 

Nå jobber Tommy som fylkesleder i 
A-Larm Oslo, som er en landsdekkende 
bruker- og pårørendeorganisasjon innen 
rusfeltet. 

”En god dag på jobb”
”En god dag på jobben er å få lov til å 

ha en dårlig dag på jobben”. Utsagnet 
kom fra Helge Gudmundsen som var 
konferansens siste foredragsholder. Bed-
re kan det vel neppe sies. Gudmundsen 
fortalte om sin tid som trener for ”Fla-
tås Lions”, et fotballag litt utenom det 
vanlige. På Flatås Lions er det ikke de 
sportslige resultatene som gjelder, men 
de personlige. Her er alle velkomne

”Glede, trivsel, samhold og fellesskap” 
er mottoet til Flatås Lions. Det kunne 
også vært mottoet på LAFYs høstkon-
feranse!
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LAFY-
Konferansen i bilder
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Kambo og Skipnes har benyt-
tet arenaene arbeid, fritid og 
bosted som en ramme for å 

få en bedre forståelse for denne vik-
tige spørsmålstillingen.

Vi får seinere sjansen til å få et mer 
utfyllende svar, se sammendrag fra 
masteroppgaven her i Landsråd-nytt 
(se Landsråd-nytt nr. 1, 2014). I 
tillegg skal de holde sitt foredrag « 
Framtidsdrømmer- En kvalitativ 
studie av mennesker med lett grad 
av utviklingshemning og deres 
drømmer for framtiden» på vårkon-

feransen i Fredrikstad 14. mai 2014. 

Det er ikke ofte jeg opplever en 
forskning og studie som har klart 
å gi en bedre kvalitativ tilnærming 
til disse spørsmålene, det er svært 
prisverdig! Det har ofte vært et en 
svakhet ved ulike forskningsarbeid, 
at den kvalitative delen har tapt i 
forhold til fokus og vektlegging på 
den kvantitative delen.

Ofte sitter en igjen med en følelse av 
å ikke ha fått gode nok svar på fun-
nene og de konklusjonene som er 

blitt gitt. Derfor har den tilnærming 
som Skipnes og Kambo viser til i 
sin masteroppgave vært etterlengtet, 
spesielt overfor vår målgruppe.

Begrensinger av ”de andre”
Hva mener egentlig personer med 
lett grad av utviklingshemming selv 
om sine framtidsdrømmer? Hvordan 
tolker vi svarene? Hvilke begrens-
ninger ser de selv, og hvilke begren-
singer settes av «de andre»? Vi har 
jo erfart noen ganger i livet at våre 
valg og drømmer stoppes av hva vi 
tror andre mener vi kan klare. Hvor 

Denne saken ble først publisert i landsråd-nytt nr. 1 i 2014. På hvilken måte uttryk-
ker mennesker med lett grad av utviklingshemming sine framdriftsdrømmer, 
sett utfra livet her og nå? Dette er utgangspunktet for masteroppgaven til In-
gunn Skipnes og Ina Kambo.

fRAmTiDSDRømmER

Intervju med Ina Kambo og Ingunn Skipnes av Jan Peter Hegg.

ina Kambo og ingunn Skipnes har skrevet en masteroppgave om drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes 
eget liv.
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bevisst er utviklingshemmede sine 
egne muligheter?  

Selv har jeg hatt stor nytte og glede 
av å lese oppgaven og fått mange 
aha-opplevelser. Det har gitt meg 
nyttige korrektiver når det gjel-
der min egen samhandling med 
utviklingshemmede. Jeg stiller spørs-
mål om; tar jeg meg god nok tid til 
å lytte, fanger jeg godt nok opp alle 
drømmene hos den enkelte, tar jeg 
dette nok på «alvor». Og ikke minst; 
er jeg gjennom min velmenthet, en 
«bremsekloss», når jeg korrigerer og 
gir personen en realitetsorientering 
til drømmene sine? Jeg bare spør!  
Men først en kort presentasjon av 
Ingunn og Ina:
 
Ingunn er i dag ansatt i PPT og 
jobber som pedagogisk psykologisk 
rådgiver. Hun er utdannet spesialpe-
dagog ved universitetet i Oslo og har 
en mastergrad i spesialpedagogikk 
med fordypning i utviklingshem-
ning.

Ina er ansatt som spesialpedagog på 
skole. Hun er utdannet spesialpeda-
gog ved universitetet i Oslo og har 
en mastergrad i spesialpedagogikk 
med fordypning i utviklingshem-
ning.

Intervjuet
Hei igjen, først vil jeg gratulere dere 
med at masteroppgaven kom vel i 
havn.

Hvorfor valgte dere denne type pro-
blemstilling når dere skulle skrive en 
masteroppgave? Dere kunne jo meto-
disk valgt noe enklere! Hva ble dere 
mest «trigget» av under arbeidet med 
oppgaven?

- Når vi vokser opp er det vanlig at 
man flere ganger blir stilt spørsmå-
let; hva ønsker du å gjøre når du blir 
stor? Vi har mulighet for selv å finne 

ut hva vi ønsker å gjøre med livet 
vårt. Vi studerer, prøver oss frem 
innenfor ulike jobber, og vi bestem-
mer hvor vi ønsker å bo. 

Utviklingshemmede har derimot 
mange mennesker rundt seg som 
arbeider for å finne ut hva som er 
best for den enkelte. Flere instanser 
er innblandet, og ofte med ulike 
synspunkter. Vi opplevde at det til 
tider kunne virke ut som om den 
det egentlig gjelder ble glemt i hele 
prosessen med å finne ut hva som er 
best for dens framtid. 

Vi opplevde at det til tider 
kunne virke ut som om den 
det egentlig gjelder ble glemt 
i hele prosessen med å finne 
ut hva som er best for dens 
framtid. 

Det vises også til at mennesker med 
utviklingshemning ofte kan ha ure-
alistiske forventninger til seg selv og 
egen framtid, og at det er nødvendig 
å realitetsorientere dem. Men vi stil-
ler oss spørrende til om dette vil ute-
lukke dem fra å ha håp og drømmer 
knyttet til egne muligheter.

Vi tenker at det handler om å få 
mulighet, slik som alle andre, til å 
bli spurt om egne preferanser og få 
flere valgmuligheter. Det handler 
ikke nødvendigvis om å realisere alle 
drømmene, men om å bli lyttet til 
som et likeverdig individ. 

Det vi syntes var spennende med 
dette prosjektet var å få kunne prate 
med de det faktisk gjelder, å høre 
hvilke tanker de hadde rundt eget 
liv og sin egen framtid. Informante-
ne fremhevet viktigheten av selv å få 
være med i resonneringen av hva ens 
framtid skal innebære. I den travle 
hverdagen går man kanskje ikke like 

i dypet på hva som kan ligge bak 
drømmene og ønskene. 

Dette bør være en oppvekker for alle 
som jobber med utviklingshemmede 
og at en er bevisst den makten en 
sitter med i møte med personer med 
utviklingshemning. 

Til slutt: I oppgaven viser dere til 
mye bra og solid teori. Finnes det god 
faglitteratur dere vil anbefale leseren 
i denne sammenheng? Lykke til med 
foredraget i Fredrikstad!

- Funnene ble analysert i teorier om 
mestring, identitet, anerkjennelse 
og håp. Her vil vi trekke frem Mar-
cus og Nurius` teori om identitet 
og det mulige selv (Possible selves), 
Axel Honneths anerkjennelsesteori, 
(Kamp om anerkjennelse), Nygårds 
aktørperspektiv (Aktør eller brikke, 
søkelys på menneskets selvforståelse) 
og Lorentzens selvbestemmelsesper-
spektiv (selvbestemmelse i et psyko-
logisk perspektiv og kommunika-
sjon med uvanlige barn). 

I metodedelen hadde vi stor nytte 
av en antologi skrevet av anerkjente 
forskere på feltet (Usedvanlig kva-
litativ forskning. Metodologiske 
utfordringer når informanter har 
utviklingshemning, redigert av Rik-
ke Gjærum).
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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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