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STYRELEDER
   
Nå er det snart konferanse.

Denne gangen har vi satt opp en konferanse bare for arbeidsledere. Her er 
jo utvalget stort, men vi har mange bra foredragsholdere så dette blir bra.
Min bekymring denne gang er økningen i antall unge med uføreytelser. I 
Larvik har dette antallet doblet seg siden 2013 og tendensen er den samme 
i hele landet. Nå er bildet mer sammensatt enn som så, for noe av bakgrun-
nen for økningen er at noen trygdeytelser er blitt mer begrenset i tid og 
andre er tatt bort. 

Samtidig må jeg påpeke at uføretrygd ofte blir en livslang ytelse og hvor de 
som mottar denne ytelsen heller søker trygghet i en lav inntekt som er sta-
bil enn uforutsigbarheten i forhold til en ordinær stilling.

Dette har flere sider. De som mottar en slik ytelse velger sjeldent å ta en utdanning og valgmulighetene på 
arbeidsmarkedet blir derfor begrenset. Det å ikke være i et arbeidsmiljø, med alle de plusser dette har, kan 
også føre til ensomhet, psykiske helseutfordringer, fattigdom og andre sideeffekter som ikke er positive. 
Vi må styrke arbeids- og attføringsbedriftenes rolle i dette. Lage gode løp slik at vi som samfunn kan sluse 
flest mulig over i ordinært arbeid. Dette vil selvfølgelig utfordre nevnte tilbud på å være effektive og mål-
rettede og samtidig benytte metoder og midler som fører folk ut i varig arbeid. Utdanning er selvfølgelig 
et nøkkelord her. Nå er det lagt til rette for at det kan bli enklere å få tatt fagbrev. Dette er kompetanse vi i 
framtiden vil mangle, både i forhold til tekniske fag, men også helse og omsorgsfag. 

Lafy har som formål å bistå til at den enkelte person, uavhengig av funksjonsnivå, skal ha et arbeid å gå til. 
Dette fordi vi har lang erfaring med å se hvilke positive effekter dette har på den enkeltes liv, både sosialt og 
funksjonelt. Samtidig er mestring en vesentlig faktor for et godt liv hos alle mennesker. 

Vårt mål er også at alle burde komme i en ordinær arbeidssituasjon, men samtidig ser vi at dette for noen 
ikke er mulig. Derfor har tilpasset arbeid blitt svært viktig for disse. 

Dette er den siste lederen jeg skriver fordi jeg nå trer tilbake slik at yngre krefter kan trå til. Ta hjertelig vel-
kommen i mot det nye styret. Med dette takker jeg for mange meningsfylte år sammen med dere. Siden jeg 
ikke skal slutte å arbeide så regner jeg med å treffe mange av dere videre framover og det gleder jeg meg til.

Audun Auby
Leder
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HvoRfoR ER ARbEiD SÅ vikTig?

Vi kan først begynne med deg 
Frank. Kan du si litt om din 
egen bakgrunn og hvordan du 

ble involvert i dette prosjektet?

- Jeg er sosialantropolog og job-
ber på vernepleierutdanninga ved 
Høgskolen i Innlandet, avdeling 
Lillehammer. Høsten 2018 gav Nor-
ges forskningsråd 12 millioner kr i 
forskningsstøtte til et felles prosjekt 
med Universitetet i Tromsø, avd. 
Harstad, NTNU, Universitetet i 
Sørøst-Norge, avd. Porsgrunn, Høg-

skolen i Innlandet, avdeling Lille-
hammer og Universitetet i Reykja-
vik, Island. Samarbeidsprosjektet går 
over tre år og ledes av UiT og heter: 
«Rethinking work inclusion for peo-
ple with intellectual disability». Den 
forskningsdelen som forskerteamet 
i Lillehammer har ansvaret for heter 
«Meningen med arbeid for mennes-
ker med utviklingshemming, eller 
nedsatt arbeidsevne».

Si litt om hvordan kom du i kontakt 
med medforskerne dine?

- Det hele gikk gjennom kommu-
nen. Allerede før vi søkte om penger 
tok jeg kontakt med Mariann Sort-
land, leder for tilrettelagte tjenester 
i Lillehammer kommune og spurte 
om de var interessert i at det ble for-
sket på dette i kommunen. Hun og 
hele tjenesteområdet for tilrettelagte 
tjenester var meget entusiastiske og 
ønsket prosjektet velkommen. Etter 
at vi fikk tilsagn om penger, ble tre 
personer som hadde uføretrygd og 
tilrettelagt arbeid i kommunen spurt 
om de ville være med. Jeg møtte 

Tekst og bilder: Frank Jarle Bruun, Tom Remi Kongsmo og Hege Chrsitin Nilsson 

Frank Jarle Bruun er forskningsleder for prosjektet «Meningen med arbeid 
for mennesker med utviklingshemming, eller nedsatt arbeidsevne».  Han skal 
sammen med sine medforskere Hege Christin Nilsson og Tom Remi Kongsmo 
holde et innlegg på den kommende LAFY-konferansen. Vi tok en prat med 
han og medforskerne hans for å høre mer om prosjektet.

Frank Jarle Bruun, Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson forsker på hva det som gjør arbeid så viktig for mennesker med 
utviklingshemming eller nedsatt arbeidsevne.
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Tom Remi på besøk hos Marihøna verkstedsutsalg og vaskeri i Lillehammer. 

dem og forklarte hva prosjektet gikk 
ut på og hva som ville være deres 
rolle. Deretter begynte vi gradvis å 
jobbe. Vi begynte med tre perso-
ner, men etter en tid viste det seg 
at det ikke passet så godt for alle, 
slik at vi nå er to medforskere og en 
forskningsleder i teamet.

Kan du spørre medforskerne dine om 
de har lyst til å si litt om sin bak-
grunn, hvem de er, hvor de jobber osv? 
- Jeg heter Hege og bor i et bofelle-
skap i Lillehammer, men nå ønsker 
jeg meg egen leilighet utenfor bofel-
lesskapet for nå bor jeg ved siden av 
et møterom og kontor. Jeg jobber på 
Marihøna som butikkmedarbeider 
og sydame. Gjør også regnskap og 
slikt.
 
- Jeg heter Tom Remi. Jeg har gått 
to år på restaurant- og matfag i Hø-
nefoss. Har jobbet litt med vedpro-
duksjon og matlaging. Nå kjører jeg 
internpost for kommunen og trives 

godt med det. Jeg liker godt rutiner 
i arbeidssammenheng. Ellers er jeg 
veldig glad i venner og folk rundt 
meg. Liker å gjøre folk glade.

Kan du spørre medforskerne litt om 
hva deres egen jobb betyr for dem?
- Det betyr mye for meg, ellers had-
de jeg ikke hatt noe å gjøre. Men 
jeg synes det er kjipt å bare tjene 10 
kroner timen når jeg gjør en så glim-
rende jobb på Marihøna, sier Hege.

- Det er viktig for meg å ha noe å stå 
opp til hver dag og komme meg ut 
blant folk. Hvis man ikke har noen 
forpliktelser er det lett for at man 
bare blir hjemme. Det kan bli kje-
delig hvis man ikke har den jobben. 
For min del er jeg for så vidt for-
nøyd med lønna. Jeg får 66 kroner 
dagen, men så jobber jeg bare cirka 
en time per dag. Det heter opp-
muntringspenger, men det blir litt 
ekstra per måned som man kan bru-
ke på seg selv, forteller Tom Remi.

I prosjektbeskrivelsen står det at dere 
skal bruke intervju, foto og deltagende 
observasjon i forskningen. Har dere 
fått undersøkt noen arbeidsplasser 
ennå og hva har dere funnet ut? 
- Ja, vi har undersøkt noen arbeids-
plasser. Vi har besøkt tre arbeids-
plasser som har medarbeidere med 
behov for tilrettelegging på arbeids-
plassen. Et hotell, en butikk og 
Marihøna verkstedutsalg og vaskeri 
på Lillehammer der Hege jobber. 
På oppfordring fra medforskerne 
så har vi også foretatt 8 intervjuer 
på min arbeidsplass, Høgskolen i 
Innlandet, Lillehammer. Der var det 
ingen i målgruppen for studiet, men 
medforskerne mente det var vik-
tig å finne ut litt om hva folk uten 
utviklingshemming mente om ar-
beidslivet sitt. Dette viste seg å være 
svært interessant, men kanskje ikke 
så overraskende. Alle vi har intervju-
et setter trivsel og gode kolleger på 
arbeidsplassen svært høyt, deretter 
kommer slike ting som at arbeidet 
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må være meningsfylt og viktig for 
andre. De fleste sier ikke så mye om 
lønna si til å begynne med, men når 
vi spør nærmere så har det kommet 
fram at lønn betyr en god del, også 
for de fleste med utviklingshem-
ming. Det har kommet fram at det 
er misnøye med 10 kroner timen og 
at det ikke er noen tariff for folk på 
uføretrygd som også gjør en ordent-
lig jobb. Man har heller ikke har 
noe lønnsutvikling ettersom man får 
mer arbeidserfaring og gjør nye ar-
beidsoppgaver slik som det er ellers i 
arbeidslivet.

Det står at dere skal utarbeide 
forskningsspørsmål. Hvilke problem-
stillinger og spørsmål har dere kommet 
frem til så langt?
- Som antropolog så er jeg vant til å 
gå inn i et forskningsfelt med mest 
mulig åpne øyne og være innstilt på 
å finne ut hva som er riktig måte 
å spørre på underveis når man blir 
kjent med målgruppen. For eksem-

pel hadde jeg formulert et spørsmål 
om «hva meningen med å gå på 
jobb er for deg?» Jeg diskuterte dette 
spørsmålet med medforskerne som 
mente at vi måtte være mer kon-
krete i formuleringen og heller si 
«Hvorfor kom du på jobb i dag?». 
Slik jobber vi i teamet. Vi disku-
terer hvordan vi skal tilrettelegge 
spørsmålene for den enkelte som vi 
skal intervjue. Da vi intervjuet på 
Høgskolen, hadde vi blant annet 
spørsmål om den vi intervjuet vis-
ste om det var medarbeidere med 
behov for tilrettelegging som jobbet 
her og om de hadde noen forslag til 
arbeidsoppgaver som kunne gjøres 
med tilrettelegging. 

Hvor har dere funnet subjekter til 
forskningen deres?
- Vi har tatt utgangspunkt i med-
forskerne selv. De er selv de viktig-
ste, eller det jeg vil kalle nøkkel-
informanter. Hege og Tom Remi 
har foreslått flere som de kjenner 

igjennom sitt arbeid og sine fritids-
aktiviteter. Når prosjektet har blitt 
kjent og vi snakker med folk, så er 
det mange som melder seg som in-
tervju-subjekter. Det er en slags snø-
ballmetode. Det tuller på seg etter 
hvert som vi går fremover.

Kommer dere til å skille på ulike typer 
arbeid, som VTA og arbeid på ordinæ-
re arbeidsplasser i forskningen deres?
- I øyeblikket prøver vi å intervjue 
folk på ulike typer arbeidsplasser.

Jeg ser for meg at det kan være ut-
fordrende for endel arbeidstakere å 
uttrykke seg i forhold til hvordan de 
opplever sin egen jobbsituasjon. Hvil-
ke strategier bruker dere for å få frem 
mest mulig nyttig informasjon fra ar-
beidstakerne?
- (Frank) Ja, i utgangspunktet ten-
ker vi at de fleste vil prøve å si det 
som de tror blir forventet at de skal 
si. Vi prøver å være observante og 
høre nøye etter om det er noe som 

Tom Remi og Hege er viktige bidragsytere til prosjektet. De synes selv det er interessant å få være med på noe nytt som kan bidra til å 
belyse hvordan man kan få flere inn i arbid. 
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ligger under, eller som det trenges 
litt mer tid på å få satt ord på. Vi 
observerer rundt oss på arbeidsstedet 
og ser hvordan forholdene er lagt til 
rette og hvordan kolleger snakker og 
oppfører seg. Alt dette er med på å 
komplettere det som kommer fram i 
intervjuet.

Dere nevner at dere bruker «photo 
elicitation interviews» (PEI) som ut-
gangspunkt for intervjusamtaler. Kan 
du fortelle litt mer om hva dette går 
ut på?
- Dette er en metode som kan egne 
seg til mange ting. I starten av vårt 
arbeid brukte vi bilder som med-
forskerne hadde tatt på arbeidsplas-
sen sin og snakket om det vi så på 
bildet. Dette fungerte godt for å 
konkretisere arbeidsoppgaver, sosialt 
miljø og trivsel generelt. Metoden 
egner seg også godt for å gi medfor-
skerne større plass i prosjektet. De 
har bedre kontroll med hva de tar 
bilde av og hva de vil fokusere på i 
samtalene rundt bildene, enn hvis 
en annen forsker skulle tatt bilder 
og stilt dem spørsmål, eller bare stilt 
spørsmål uten fotografier som kon-
kretiserte samtalen. Formålet er altså 
også å demokratisere forskningspro-
sessen.

Hvilke resultater forventer dere å fin-
ne i forskningen deres?
- Vi forventer å finne ut at de fleste 
med psykisk utviklingshemming, 
eller behov for tilrettelegging, finner 
det meningsfullt å gå på arbeid. Vi 
forventer også å få bekreftet at det 
blant denne gruppen er like mange 
grunner til at de liker å gå på arbeid, 
som man finner ellers i befolknin-
gen. Vi forventer også å finne at det 
er noen som ikke har det arbeidet 
de ønsker seg, men ønsker å skifte 
arbeidsplass eller arbeidsoppgaver. 
Vi er imidlertid litt overrasket over 
å finne at den lille lønna, eller opp-

muntringspengene, betyr mye for de 
med uføretrygd.

Hva håper dere forskningen vil resul-
tere i?
- (Tom Remi) At vi får lære noe vi 
ikke har lært før ved å være med i 
forskning. Jeg håper det skal gi meg 
en kompetanse slik at det blir lettere 
å få være med på flere forsknings-
prosjekter. Jeg synes det har vært 
veldig givende å være med på dette 
prosjektet. Vi håper at forskningen 
kan bidra til å finne noen verktøy 
som kan brukes for å få folk inn i 
arbeid. Vi tenker også at det er vik-
tig å informere næringslivet slik at 
det kan resultere i flere arbeidsplas-
ser som er tilrettelagt. Næringslivet 
spiller en stor rolle i denne sammen-
heng.

Vi er litt overrasket over å 
finne at den lille lønna, eller 
oppmuntringspengene, betyr 
mye for de med uføretrygd.

- (Hege) jeg synes det var veldig 
morsomt å få være med å forelese 
og fortelle for studentene. Jeg skulle 
ønske jeg kunne gjøre mer av det. 

- (Tom Remi) Kanskje vi kan kom-
me fram til noe som man ikke visste 
fra før og at vi skal kunne formidle 
noe som er nyttig for studentene på 
vernepleieutdanninga. Studentene 
må lære hva som fungerer og hva 
som ikke fungerer når man jobber 
med mennesker.
 
- Frank) Jeg håper vår forskning skal 
føre til nærmere samarbeid mellom 
utdanninga, næringslivet, kommu-
nen og selve målgruppa. Vi må få til 
at alle disse kommer mer inn i selve 
utdanningsløpet.

Dere har valgt å inkludere medfor-
skere fra målgruppen selv. Hvilke 

fordeler og eventuelle utfordringer 
følger med dette?

- (Frank) Jeg mener det er veldig 
store fordeler med forskning der 
man involverer målgruppa. Det bi-
drar til at det er større muligheter til 
å komme fram til relevant kunnskap 
på området. Ofte har det vært slik 
at forskere forsker PÅ en målgruppe 
uten at målgruppens stemme har 
blitt hørt. Dette er en fremgangs-
måte som vi prøver å unngå med å 
inkludere medforskere. En kjem-
pestor fordel er at medforskerne i 
dette prosjektet er gode formidlere 
og kanskje får formidlet det vi gjør 
på en måte som blir godt oppfat-
tet av tilhørerne når vi presenterer 
forskningen vår. Dette styrker vår 
forskningsformidling både til mål-
gruppen selv, politikere og til det 
profesjonelle hjelpeapparatet. Ut-
fordringer er blant annet at medfor-
skerne ikke har en forskerutdanning. 
Vi legger derfor inn tid til å snakke 
om alle steg i fremgangsmåte og 
analyse. En annen utfordring er at vi 
må ta hensyn til at de er i jobb slik 
at forskningen vår må tilpasses dette. 

Hva forventer dere av deltakerne som 
kommer for å høre på dere på LA-
FY-konferansen? 
-(Frank) Deltakerne på LAFY-kon-
feransen har jo stor erfaring i dette 
feltet, så vi er veldig spente og tror 
det vil komme opp interessante 
ting som vi kan ta med oss videre i 
forskningen. 

Til slutt må vi bare si takk til Frank, 
Tom Remi og Hege for å stille opp til 
intervju. Vi gleder oss til å høre og se 
dere på den kommende LAFY-konfe-
ransen. 
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NYTT fRA DEpARTEmENTET

FÆRRE ARBEIDSLØSE I 2018

– 2018 blei et godt år på ar-
beidsmarknaden. Regjeringa 
bruker no dei gode tidene til å 
få enda fleire i jobb. Vi helser 
2019 velkomen som eit år for 
meir inkludering, seier arbeids- 
og sosialminister Anniken 
Hauglie.

Nye tal frå Nav syner at ar-
beidsløysa framleis går nedover. 
Frå november til desember i 
år blei det om lag 900 færre 
heilt ledige, justert for normale 
sesongvariasjonar og eit brot 
i statistikken. I 2018 var det 
i snitt 65 500 registrert heilt 
arbeidslause. Det utgjer 2,4 
prosent av arbeidsstyrken. Ein 
må ti år tilbake i tid for å finne 
lågare arbeidsløyse.

– Norske verksemder vil trenge 
mykje arbeidskraft framover. 
For å unngå at dei enten ikkje 
finn folka dei treng eller må 

hente folk utanfrå, er det særs 
viktig å mobilisere arbeids-
styrken vår. Difor tek vi no nye 
grep for å gjere inkludering-
sjobben så lett som mogeleg, 
seier Hauglie.

– Det speler ingen rolle om du 
har vore sjuk, manglar kom-
petanse eller har ei funksjonsh-
emming. Alle fortener ein ny 
sjanse. La 2019 bli året der di 
bedrift opnar dørene, oppfor-
drar statsråden.

Trenden fortsatte i januar
– Trenden med færre ar-
beidslause og fleire i jobb held 
fram. Det er bra for Noreg, 
seier arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie.

NAVs arbeidsløysetal for janu-
ar syner at det blir stadig færre 
arbeidslause. Frå desember til 
januar blei 1200 færre regis-

trert heilt ledige, og 1300 færre 
heilt ledige og tiltaksdeltakarar, 
justert for sesongsvingningar 
og brot i statistikken. Ses-
ongjustert var den registrerte 
arbeidsløysa målt som del av 
arbeidsstyrken uendra frå de-
sember og ligg på 2,4 prosent.

– Mange verksemder treng 
arbeidskraft. Tida er inne for 
å inkludere fleire av dei som 
fortsatt slit med å få seg jobb, 
seier statsråden.

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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RETTER OPP UTILSIKTEDE FØLGER

NYTT fRA DEpARTEmENTET

Uførereforma i 2015 førte til 
at uførepensjon frå folketrygda 
blei erstatta av ny uføretrygd. 
Regjeringa sender no på høy-
ring forslag om å rette opp i 
enkelte utilsikta konsekvensar 
av reforma.

I alt er det snakk om tre 
forslag:

- Ei presisering av reglane i 
folketrygdlova om at ufør-
etrygda kan revurderast der-
som det har skjett ei vesentleg 
endring i dei forholda som låg 
til grunn for godkjenninga av 
trygda. Fleirtalet av sakene der 
det skjer ei endring i inntekt-
sevne etter godkjenning av 
uføretrygd skal likevel framleis 
behandlast etter dagens reglar 
(sjå folketrygdlova § 12-14 
hos Lovdata). Dette inneber 
at den fastsette uføregraden 
blir behalden og at det berre er 

storleiken på uføretrygda som 
blir justert på bakgrunn av en-
dringar i den pensjonsgivande 
inntekta.

- Ein særregel for å vurdere 
inntektsevna som skal hindre 
at sjølvstendig næringsdrivande 
i enkelte tilfelle kan få ei util-
sikta høg opptening når ufør-
etrygda skal bereknast.

- Ei språkleg presisering i 
reglane for unge uføre under 
26 år, som tydeleggjer krava for 
å få høgare minsteyting som 
ung ufør.

Høyringsfristen er 22. april.
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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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Program vårkonferansen 2019
3. - 4. april 2019, Quality Airport Hotel Gardermoen

Navnet på konferansen denne gangen  er: “Hvordan 
finne mening i opp og nedturer”. Konferansen er rettet 
mot ordinært ansatte. Velkommen skal dere være!
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Program for konferansen

Onsdag 3.april

10.00-10.30 Registrering

10.30-10.45 Åpning/velkommen

10.45-13.00 Hugo Brekken - “Trygg oppvekst”

13.00-14.00 Lunsj

1400-15.30 Frank Jarle Bruun - “Meningen med arbeid for mennesker med  
   utviklingshemming, eller nedsatt arbeidsevne”
   
16.00-17.00 Årsmøte

18.30  Mingling/vorspiel

19.30  Middag
   

Torsdag 4.april

09.00-12.00 Henning Aarekol - “Hvorfor sitte inne om alt håp er ute”.

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Mitt livs ABC med Aud Marie Ellinggard

15.45  Vel hjem! Og velkommen igjen til høsten på brukerkonferansen!
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Hugo Brekken

Hugo Brekken er prosessleder og jobber i organ-
isasjonen Trygg Oppvekst, som er et forsknings- og 
kunnskapsbasert livsmestringsprogram med en 
forebyggende innfallsvinkel.

Temaer i gruppene kan være bla: åpenhet & kom-
munikasjon, tanker & følelser, selvbilde & identitet, 
rus & avhengighet, nettbruk & teknologi, mobbing 
& krenkende adferd og valg & konsekvenser.

Frank Jarle Bruun

Frank Jarle Bruun er forskningsleder for prosjektet «Me-
ningen med arbeid for mennesker med utviklingshem-
ming, eller nedsatt arbeidsevne». Hege Christin Nilsson 
og Tom Remi Kongsmo er medforskere. 

Prosjektet er et delprosjekt i samarbeidsprosjektet «Nye 
måter å tenke arbeidsinkludering for personer med 
utviklingshemming».  Samarbeidspartnere er UIT (pro-
sjekteier), NTNU, Høgskolen i Innlandet (HINN), Univer-
sitetet i Sørøst-Norge (HSN) og Universitetet på Island.  

Aud Marie Ellinggard, Mitt livs ABC

”Mitt livs ABC” er et nasjonalt kompetansetiltak i tjeneste 
for personer med utviklingshemming. De har som som 
målsetting å styrke kompetansen til ansatte som jobber 
med tjenester til personer med utviklingshemming.

Aud Marie Ellinggard er utdannet vernepleier med etterut-
danning i alderspsykiatri. Nå jobber hun som fagkonsulent 
i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og er 
ansatt i prosjektet “Mitt livs ABC”.

Henning Aarekol

Henning er utdannet sykepleier og relasjonsterapeut, og 
med en god dose livserfaring presenterer han troverdig og 
fargerikt hverdagshistorier med glimt i øyet.

Aarekol holder foredrag for bedrifter, lag og organisasjoner 
om motivasjon, inspirasjon og kommunikasjon, og legger 
stor vekt på verdien av optimisme i foredragene sine. Han 
mener det er viktig med stadige påminnelser om verdien 
av å tenke positivt, og at man selv spiller den viktigste rol-
len for hvorvidt en dag blir god eller dårlig.
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Påmeldingsfrist: 1.mars

Kontakt:        Konferansen holdes på:
LAFY   v/ Jane Midtbø     Quality Airport Hotel Gardermoen
Epost:  jane.m@asvo-kongsberg.no   Lokevegen 7
Tlf:   99 15 46 11      2067 Jessheim

Priser:

Konferanseavgift medlemmer   kr. 1.490,-
Konferanseavgift ikke medlemmer  Kr. 2.200,-
Full pakke medlemmer    kr. 5.100,-
Dagpakke      kr. 760,-
Middag      kr. 870,- inkl to drikkeenheter
Tilslutningsdøgn 2. til 3. april   kr. 1900,-

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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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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NYE TiLTAk moT ARbEiDSLivSkRimiNALiTET

– Innsatsen mot arbeidslivskrimi-
nalitet krever kontinuerlig arbeid. 
Derfor prioriterer regjeringen kam-
pen mot de kriminelle i arbeidslivet 
høyt. Etter at den første strategien 
mot arbeidslivskriminalitet ble 
lagt fram i 2015 er det satt i gang 
mange tiltak, og gode resultater er 
oppnådd, sier statsminister Erna 
Solberg.

På tross av økt innsats mot krimi-
nelle aktører, er tilbakemeldingene 
fra etatene at de kriminelle tilpasser 
seg - og at det derfor er blitt mer 
krevende å avdekke arbeidslivskri-
minaliteten. Derfor har regjeringen 
sett behov for å fornye strategien. 
Tiltakene i strategien er utarbeidet 
i dialog med partene, og blir fulgt 
opp gjennom et bredt samarbeid der 

Statsministerens kontor og ni depar-
tementer er involvert.

Flere tiltak, økt kontrollinnsats 
og styrket samarbeid
Regjeringen vil bekjempe arbeids-
livskriminalitet med målrettede 
tiltak, økt kontrollinnsats og styrket 
samarbeid mellom myndighetene og 
arbeidslivets parter. Kriminaliteten 
skal i større grad forhindres ved flere 
forebyggende tiltak, holdnings-
endring, bedre kunnskapsgrunnlag 
og mer målrettet informasjon.

– Regjeringen ønsker også å redusere 
markedet til dem som driver krimi-
nell virksomhet, ved at det skal bli 
lettere å finne fram til de seriøse ak-
tørene, og vanskeligere for de useriø-
se aktørene å tilby sine tjenester, sier 

arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie.

eBevis
Ett av tiltakene er innføringen av 
eBevis, som skal lanseres våren 
2019. eBevis er et register der of-
fentlige oppdragsgivere kan undersø-
ke at leverandører de kjøper varer og 
tjenester fra, driver seriøst. Regjerin-
gen vil vurdere om også forbrukere 
og private virksomheter skal kunne 
benytte seg av tjenesten.
Strategi mot arbeidslivskriminalitet 
(2019–)

Den reviderte strategien mot ar-
beidslivskriminalitet ble lagt fram i 
regjeringens kontaktutvalg med par-
tene i arbeidslivet 5. februar.

Tekst hentet fra regjeringen.no 

Arbeidslivskriminalitet er et alvorlig problem med store konsekvenser for 
samfunnet. I samarbeid med partene i arbeidslivet lanserer regjeringen nå en 
revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen landerer nå en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. 
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ARbEiDSliveT

Heisann! Jeg er Jofrid Aarsvold Folkedal og jobber til daglig på Solstein AS. Jeg er 27 år, men nær-
mer meg hardt 28. Jeg har jobbet på Solstein i 4 år snart og trives kjempegodt i mitt arbeid på 
kjøkkenet, der vi driver med mye catering og kantine mat. Jeg blir også brukt på våres cafe Vili & 
Ve, og på våres helt nye satsing «mime» som vi har overtatt på forespørsel fra kommunen.

Jeg sitter også i arbeidsmiljøutvalget våres, forrige periode var jeg møteleder, denne perioden er jeg 
«sekretær»

En typisk dag hos oss på kjøkkenet, starter med samling og fordeling av oppgaver som gjøres i løpet 
av dagen. Det går mye i kutting, steking, smørbrød, varmmat osv. Vi er ett godt team og takler det 
meste som blir bestilt hos oss siden vi har kjempedyktige arbeidsledere med sjefen i spissen som styrer 
«skuta»

Jeg holder jo på med fagbrevet i institusjonskokk nå, så det blir bare mer å mer utfordrende å gøy 
for meg å gå på jobb samtidig som jeg har en trygg havn i arbeidslederene viss det blir for mye. Jeg 
elsker å få ansvar for en hel bestilling uansett hva det måtte være for da må jeg porsjonere å regne ut 
hvor mye mat som trengs å gå ut ifra det som en helt normal kokk skulle ha gjort det selv. Det som 
er en liten utfordring er att det kan bli litt mye info på en og samme tid men da har jeg gode ledere 
rundt meg som balenserer kaoset som oppstår i hodet mitt.

Før jeg fikk min uføretrygd og havnet på Solstein så hadde jeg prøvt meg innforbi lager og logistikk 
i en periode. Siden det er logistikkarbeider jeg egentlig utdannet meg som «den gang da» men før 
det så var jeg ett år på restaurant og matfag. Men der skjedde det litt for mye til å ta med her, men 
det er en meget god historie om ei jente som overvant ett stygt forhold. Men ja, jeg har prøvt meg 
innforbi ordinært arbeidsliv som både butikkmedarbeider, lagermedarbeider og «kokk» gjenom ut-
plasseringer på nav. 

Men det jeg brenner for nå er faktisk det jeg gjore som 16 åring, å det er MAT! Så jeg jobber alle-
rede i «drømmejobben» å vet du hva? Hvis det ikke hadde vært for Solstein så hadde jeg nok ikke 

Tekst av Jofrid Aarsvold Folkedal

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 Jofrid Aarsvold Folkedal som 
jobber på Solstein. Istedenfor den vanlige spørsmål og svar-runden, har vi 
denne gangen latt Jofrid få fritt ord!
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vært her i dag å skrive intervju, være med på TV-Haugaland sin serie og være med i en bok! Det er 
mye som kunne vært annerledes viss jeg ikke som 16 åring slapp en feil person inn. Men nå er det 
nå en gang sånn: livet skal ofte ikke være lett. Men det er opp til deg selv om du vill kjempe videre 
med «dritet» på slep og gjøre det aller beste ut av det!
 
Jeg har mange utfordringer å de kommer alltid til å være med meg. Men pga Solstein så har jeg 
funnet min plass, og de har vært med på å bygge meg opp til den jeg er i dag. Å vet dere hva? Jeg er 
ganske så fantastisk. Å når utfordringene mine stopper meg litt opp så har jeg frihet til å ta 2 steg 
tilbake og bare «være». Det hadde ikke vært mulig i ett ordinært arbeidsliv og pga Solstein så er jeg 
faktisk 50% ferdig med mitt ordinære fagbrev å det er nettopp fordi solstein ser meg. Så ja! Disse 
bedriftene gir mennesker som meg en ny kjangs i livet å livet mitt uten Solstein ville vært tomt!

Jeg vill avslutte med ett lite sistat ifra boken våres jippi det er mandag fra mitt kapittel:

Har du lagt merke til hestehoven om våren? Den uanselige, duknakkede lille blomsten som stikker 
hodet opp før våren har fått vasket grøftekantene rene og gjort dem klare for sommerblomstene. 
Men så snart hestehoven har fått rettet hodet er det ingen som skinner mer enn den. Gul som sola, 
og sterk som stål i den korte stilken. Den tåler en storm uten å knekke. Slik er Jofrid!

Jofrid Aarsvold Folkedal har vært igjennom både oppturer og nedturer i livet, men trives nå kjempegodt på Solstein!
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UNivERSELL UTfoRmiNg kARTLAgT

Prosjektets overordnete mål var 
å bidra til systematisk og me-
todisk arbeid med universell 

utforming i kommuner i Norge.

Dette skulle gjøres ved å produsere 
systematisert og oppdatert kunnskap 
om metoder, verktøykasser og sys-
tematiske tilnærminger som brukes 
i kommuners arbeid med universell 
utforming, og å dokumentere et 
eventuelt behov for videreutvik-
ling av disse innen de forskjellige 
kommunale forvaltningsområdene.

Målgruppen for prosjektets resulta-
ter var medarbeidere i kommuner, 
herunder både ledelsen og pro-
sjektmedarbeidere innen uu, KS, 
metodeutviklingsmiljøer samt de-
partementer og direktorater som er 
ansvarlig for uu i norske kommuner 
og ellers i samfunnet.

Hva er universell utforming?
Våre studier har i utgangspunktet 
dreid seg om universell utforming. 
Det har imidlertid vært noe utfor-
drende å sette grensene for hva f.eks. 

metodene og verktøykassene for 
universell utforming innen de ulike 
nedslagsfeltene skal dekke. Forstå-
elsen som er etablert i Norge er i 
kortform slik: 

Universell utforming forstås som 
utforming eller tilrettelegging av 
hovedløsningen, inkludert informa-
sjons-og kommunikasjonsteknologi 
(IKT), slik at produktet og/eller 
tjenesten kan benyttes av flest mulig. 

Tilgjengelighet forstås som egenskap 

Sak hentet fra www.karde.no 

”422 ulike universelle utforminger” er navnet på prosjektet som har kartlagt 
de norske kommuners metoder og verktøykasser innen universell utforming. 
Bak prosjektet står Karde AS, som har fått støtte av Bufdir til å fullføre prosjek-
tet. Vi har sett litt på sluttrapporten og skal prøve oss i en liten oppsummering 
av prosjektet og dets funn. 

Dårlig tilrettelegging for ulike grupper er en utfordring som tas på alvor i de skandinaviske landene skriver Karde i sin rapport. Samti-
dig foreslår de å  bedre utdanningen på feltet. 
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ved et produkt eller tjeneste som 
sikrer bruk, fortrinnsvis uten assis-
tanse fra andre. 

Tilrettelegging forstås som det å 
legge fysiske, sosiale og pedagogiske 
forhold til rette på en praktisk måte 
for enkeltindivider og spesifikke 
grupper. Dette skiller seg fra univer-
sell utforming ved at tiltakene ikke 
omfatter alle brukere. 

Begrepene universell utforming og 
tilgjengelighet synes imidlertid å skli 
inn i hverandre og oppfattes ofte 
ganske likt i Norge. 

I Finland operer man med to for-
skjellige begreper: tilgjengelighet 
(‘saavutettavuus’) og hindringsfri-
het(‘esteettömyys’). Førstnevnte 
koples vanligvis til informasjon- og 
IKT-løsninger. Sistnevnte dekker 
de fysiske omgivelsene. Disse er av 
opplagte årsaker ikke totalt adskilte 
begreper. 

I Danmark synes man å operere 
med både universellutforming (‘uni-
verselt design’) og tilgjengelighet, 
mens universell utforming knyttes 
til et bredere perspektiv der man 
tar hensyn til både funksjonsevne, 
alder, kjønn, etnisitet, språk, kultur 
osv. I Sverige snakker man ganske 
enkelt ofte om kun ”tillgänglighet” 
i bred forstand. Disse variasjonene 
preger våre funn og resultater til en 
viss grad, samtidig som ambisjonene 
i alle de nordiske land synes å være 
nokså like: å ta hensyn på skikkelig 
vis. 

Norske ambisjoner om universell 
utforming er dokumentert i «Regje-
ringens handlingsplan for universell 
utforming 2015-2019». Begrepsav-
klaringer vedrørende begrepet 
universell utforming fins å lese i 
temarapporten fra Miljøverndepar-
tementet.

Resultater og funn
Universell utforming omfatter i 
praksis de fleste samfunnsområdene. 
For å lykkes vil høyt kompetanse-
nivå om universell utforming være 
en forutsetning. Kompetansen bør 
dekke et bredt spekter av faglige 
områder fra forståelsen av mangfol-
det av brukere og deres ønsker, krav 
og preferanser, til standarder, fysiske 
løsninger og lovverk. Én av bekym-
ringene hos mange informanter var 
mangelen på et helhetlig utdan-
ningstilbud og muligheter til prak-
tisk kompetanseoppbygging innen 
universell utforming. 

Begrepene universell utfor-
ming og tilgjengelighet synes 
imidlertid å skli inn i hver-
andre og oppfattes ofte gan-
ske likt i Norge.

Spesialistkompetanse fins på flere 
områder, som for eksempel ergote-
rapi, byplanlegging, arkitektur og 
IKT. Denne kompetansen er dog 
ofte autodidaktisk, og stammer ty-
pisk ikke, i hvert fall ikke mer enn 
delvis, fra en formell utdanning 
innenfor de aktuelle fagområdene.

En kan også med rimelighet kon-
kludere at spesialistfagområdene har 
diverse utdannings- og videreutdan-
ningsmuligheter, faglige nettverk og 
konkrete stillingshjemler – i hvert 
fall – i større kommuner. Generalist-
kompetanse på et høyt faglig nivå er 
en sann mangelvare. 

Ett eksempel der dette etterlyses er 
stillinger som formelt eller de facto 
har et overordnet ansvar på univer-
sell utforming i en kommune. Sko-
lering for denne type stilling, med et 
tverrfaglig ansvarsområde, fins ikke 
i Norge. Det nærmeste man kanskje 
kommer fins i Danmark der Aalborg 

Universitets campus i København 
tilbyr et toårig halvtidsstudium på 
masternivå i universell utforming og 
tilgjengelighet. (Dette tilbudet om-
fatter ikke andre sentrale områder 
som f.eks. IKT, tjenester, naturom-
råder osv.)

Brukermedvirkning og de myke 
metodene
Det er generelt høy bevissthet om 
viktigheten av brukermedvirkning 
i forbindelse med planlegging og 
utvikling av universelt utformede 
løsninger. Metodene for brukermed-
virkning varierer dog en god del i 
kommuner og t.o.m. mellom byde-
ler i én og samme kommune. 

Vi har også observert at kunnskapen 
om bredden av mulige metoder for 
brukermedvirkning ikke nødvendig-
vis dekker et større spekter, eller at 
de kjente metodene ikke benyttes i 
full utstrekning. Metodevalgene for 
brukermedvirkning er mao., til en 
viss grad,preget av «ad-hockeri» og 
«kopiering» av det man har sett og 
hørt andre bruke. 

Hyppigst synes bruken av metoder 
for medvirkning å være i forbindel-
se med planprosesser innen ulike 
felt, samt testing og evaluering. Det 
etterspørres konkrete veiledere og 
metodebeskrivelser «som går an å 
forstå og bruke i praksis» – også av 
ikke-eksperter.  Denne «bestillingen» 
er den andre konkrete anbefalingen 
fra oss. Det kan f.eks. være en til-
svarende håndbok som «La oss gjøre 
det sammen!» fra KS m.fl. eller som 
veilederen  «Medvirkning i planleg-
ging: Hvordan legge til rette for økt 
deltakelse og innflytelse i kommunal 
og regional planlegging etter plan-og 
bygningsloven», men som gir enda 
flere praktiske råd om og verktøy for 
anvendelse av konkrete metoder for 
medvirkning og samskaping(co-cre-
ation).
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Lett å lese, lett å forstå
Vi ønsker eksplisitt å rette oppmerk-
somheten mot universell utforming 
av innhold, typisk tekst og bilder. 
Kommuner kommuniserer med 
innbyggerne gjerne i form av skrift-
lig materiell som brosjyrer og brev, 
nettsider o.l.

Vi har i prosjektet observert en 
bevissthet om at det er viktig å 
informere på en måte som gjør at 
budskapet kan oppfattes av de aller 
fleste. Klarspråk og lettlest innhold 
i offentlig kommunikasjon blir et-
ter hvert stadig oftere prioritert, og 
veiledere for å nå dette er en viktig 
forut-setning for å lykkes. Noen 
kommuner har laget egne språkpro-
filer som skal hjelpe de ansatte med 
å skrive klart, korrekt og bruker-
vennlig. 

Et pareksempel på lokale tiltak 
innen klarspråk er Oslo kommune 
som har utviklet egne retningslin-
jer for klarspråk («språkprofil») for 
Plan- og bygningsetaten, samt byde-
len Grünerløkka som arbeider aktivt 
for en god integrasjon av flyktnin-
ger og innvandrerbefolkningen og 
derfor har sterkt fokus på et enkelt 
språkuttrykk.Dette skjer bl.a. ved 
å engasjere beboerei bruker-med-
virkning, herunder gjennom OXLO 
–Oslo ExtraLarge, en by for alle.

Siste ord (er ikke sagt)
Det er ingen tvil i våre øyne om at 
universell utforming fram til nå har 
handlet mest om bygdeomgivelser 
og tilgjengeliggjøring av informa-
sjon. Framtredende brukergrupper 
har vært mennesker med synshem-
ninger og bevegelseshemninger. Alt 
dette med rette. Mye godt og helt 
nødvendig arbeid har blitt gjort for 
disse brukergruppene. Dette kan 
vi takke deres interesseforeninger 
for gjennom deres iherdige arbeid i 
mange år.

Tiden er nå inne for å legge til – 
men ikke å glemme de banebryten-
de gruppene – mennesker som har 
helt andre utfordringer. Universell 
utforming gjelder også dem. I løpet 
av prosjektet har vi hatt intervjuer 
og samtaler med eksperter som hver 
og en nevner mennesker som ikke 
tas hensyn til i dagens kunnskap og 
kunnskapsoppbygging om universell 
utforming. Vi går ikke inn i hvert 
«kronblad»i tegningen, men overla-
ter til leseren å tolke den.

Vi trenger nye vinklinger og en 
bredere forståelse av målgrupper for 
å fullføre prosjektet om universell 
utforming i Norge.Universell ut-
forming i Norge tas i aller høyeste 
grad hånd om av ildsjeler som har 
en «Twist-pose» av metoder og 
verktøykasser å forholde seg til. Ny 
kunnskap genereres og nye prosjek-
ter initieres av dem. De må fortsatt 
oppmuntres og belønnes for den 
store innsatsen de gjør, men det må 
gjøres både mulig og obligatorisk å 
dokumentere funnene og metodene, 
og publisere disse på en måte som 
gjør det praktisk mulig å finne fram 
særlig for ikke-eksperter.

Vi ser for oss et norsk metodebibli-
otek for universell utforming. For å 
være faglig dyktige i universell utfor-
ming i norske kommuner og ellers 
i samfunnet, trengs tiltak innen 
utdanning. Det er spesielt behov for 
et helhetlig, tverrfaglig utdannings-
tilbud, gjerne på masternivå. 

Kommuner, KS, Miljøverndepar-
tementet, Husbanken og Barne-, 
ungdoms-og familiedirektoratet 
har vanligvis betalt for kalaset som 
gjelder det meste av universell ut-
forming i Norge. Finansieringen må 
ikke opphøre, og må fortsatt øre-
merkes til formålet. Jobben er ikke 
gjort. Mange nye aspekter må inn. 

Nye brukergrupper. Nye hensyn. 
Nye perspektiver. 

Videre, universell utforming må 
ikke bare være en personlig agenda 
for ildsjelene. Universell utforming 
må forankres i politiske dokumen-
ter, strategier og planer i kommuner, 
og dokumenteres med skriftlighet. 
Kommuners nøkkelpersoner må få 
faglige orienteringer som er forbe-
redt av fagpersoner innen universell 
utforming. Den politiske forank-
ringen er absolutt nødvendigf or å 
lykkes.

Hele rapporten kan du lese på: 
http://www.karde.no/wp-content/
uploads/2019/02/422-ulike-uni-
verselle-utforminger-sluttrap-
port-05022019.pdf
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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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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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