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Sammendrag: 
 

Denne oppgaven handler om hvordan papiraviser omtaler utviklingshemmede i arbeid. 
Bakgrunnen for å se på dette er at avisene i Norge har en sterk posisjon og kan være med 

på å korrigere informasjon, komme med ny informasjon, påvirke befolkningen og 

politikkens holdninger.  
 

Arbeid har alltid stått sterkt i Norge, og politikken er utformet slik at de som kan, skal være 
i arbeid eller i arbeidslignende aktivitet, også psykisk utviklingshemmede.  Men tallene 

viser at få psykisk utviklingshemmede har et reelt arbeidsforhold, og andelen som har 

arbeid gjennom tiltak, synker. 
 

I og med at avisene betegnes som den fjerde statsmakt og kan være med på å påvirke, er 
det interessant å se hvilken omtale de gir, og om det i denne omtalen er noen rådende 

diskurser. For å gjøre dette har jeg valgt å bruke diskursanalysen som metode, for å skape 

sammenhenger gjennom artiklene og se etter hva tekstene forteller. 
Funnene mine viser at aviser omtaler psykisk utviklingshemmede først og fremst i lys av 

lønnsdiskursen. Men bak lønnsdiskursen finnes meningsdiskursen, som kommer fra 
psykisk utviklingshemmede selv. Å ha en jobb med mening, som gir mestring og relasjoner,  

kan være viktigere enn lønn. Likevel er lønn det sentrale temaet som får flest oppslag. 

 
Abstract: 

 
This thesis deals with how newspapers review people with intellectual disabilities who 

have jobs. The reason for researching this is that newspapers in Norway have a strong 

position and can help to correct information, provide new information, and influence people 
and policy attitudes. 

 
Being employed has always been important in Norway, and policies are designed so that 

those who can, should have a job or a work-like activity, including people with intellectual 

disabilities. But figures show that few people with intellectual disabilities have real jobs, 
and the number of people with intellectual disabilities  who work through initiatives, drops. 

As the newspapers are described as the fourth estate and can help to influence, it is 
interesting to see what sort of reviews they provide, and whether there are some prevailing 



4 
 

discourses in these. To do this I have chosen  discourse analysis as my method, in order 
to explore connections through the articles and look for what the texts say. 

 
My findings show that the press has described people with intellectual disabilities primarily 

in light of a wage discourse. But behind the wage discourse is a  discourse of meaning, 

which comes from people with intellectual disabilities themselves. Having a job with 
meaning, providing relationships and a feeling of accomplishment may be more important 

than wages. Nevertheless, wages are the central theme which gets the most stories. 
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Forord 
 
Nå befinner jeg meg plutselig her, og skal sluttføre denne oppgaven. Jeg har alltid vært et 

nyhetselskende og politisk menneske, noe som reflekteres i valg av oppgave. Etter at jeg 
har begynt på og fullført denne oppgaven har det påvirket min måte å lese og fortolke 

media på, nyhetene er ikke de samme lengre.  

 
Jeg ønsker å takke min veileder Riina Kiik for god tålmodighet, og min samboer Stefan 

som ikke lengre får se nyhetene i fred. 
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Kapittel 1: Formål og innledning 
 
 
Bakgrunnen for denne oppgaven er min interesse for politikk og hvordan politikk blir 

belyst i media, samt grupper som vanligvis ikke når frem når goder skal fordeles. Det 

er på bakgrunn av dette at jeg endte opp med dette temaet som avsluttende oppgave 
for mine år på masterstudiet funksjonshemming og samfunn ved NTNU.  

 
Denne masteroppgaven handler om å belyse triangelet mellom arbeid, psykisk 

utviklingshemmede og media. I oppgaven vil avisartikler presenteres og analyseres i 

lys av teori om arbeid og psykisk utviklingshemmede, samt politikk på området. 
Personlig betydning av det å ha et arbeid vil nærmere belyses. De tre sentrale 

teoriene om funksjonshemming vil presenteres i korthet for å gi leseren et grunnlag 
for hvordan funksjonshemming kan forstås. Dette for å få svar på problemstillingen: 

Hvordan omtaler papiraviser psykisk utviklingshemmede i arbeidsmarkedet? 

 
I 1954 ble grunnlovens § 110 endret slik at den også omfattet yrkeshemmede 

(Haavorsen og Hernes 2010). Endringen skjedde i forbindelse med Torp-komiteen, 
som leverte to innstillinger. Den ene argumenterte for at stønadslinja skulle bli avløst 

av arbeidslinja. I følge Haavorsen og Hernes (2010) har det vært lite politisk debatt 

rundt hva tiltak for yrkeshemmede skal inneholde, samtidig som arbeidslinja lenge 
har vært uttalt politisk mål i Norge (Velferdsmelding 2005). Grunnlovens § 110 

pålegger staten å legge forholdene til rette for at ethvert menneske skal kunne skaffe 
seg utkomme ved sitt arbeide. Norge har, som de andre nordiske land, satset sterkt 

på økonomiske virkemidler for å oppfylle lovpålegget, og for å oppnå en integrering 

på arbeidsmarkedet. Virkemidlene kan være i form av lønnstilskudd eller 
integreringstilskudd, for å ta inn en person som er yrkeshemmet. I andre land har det 

i større grad vært satset på juridiske virkemidler, hvor arbeidsgivere har blitt gitt 
forpliktelser framfor penger, et eksempel her er forbud mot diskriminering når det 

kommer til ansettelser (Haavorsen og Hernes 2010). I 1985 var innholdet i vernede 

bedrifter på den politiske dagsorden. En erfarte at vernede bedrifter stilte ganske 
store krav til lønnsomhet og produktivitet. Bedriftene ble dermed sett på som lukket 

for svakstilte som for eksempel psykisk utviklingshemmede (Aftenposten 6.6.1985). 
På 90-tallet kom det en ny ideologisk tilnærming når det gjaldt arbeid for 
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yrkeshemmede da metoden Arbeid med bistand ble utviklet. Innholdsmessig gikk 

metoden ut på at en skulle fokusere på hvordan arbeidet kunne tilrettelegges. Dette i 

motsetning til at arbeidstakeren ensidig skulle tilpasses arbeidslivet. Fokus var ikke 
arbeidstrening, men på ressurser og det å få og kunne beholde en jobb (Haavorsen 

og Hernes 2010) I følge Haavorsen og Hernes (2010) er viktige tiltak når det gjelder 
inkludering i arbeidslivet, både holdningspåvirkning, samt juridiske og økonomiske 

virkemidler. De finner at dette kan påvirke det å få innpass på det ordinære 

arbeidsmarkedet slik det er i dag. Utfordringen er et arbeidsmarked som stiller store 
krav til effektivitet og produksjon, samt at stadig flere stillinger krever spesialisering, 

og med det utdanning. Arbeidsmarkedet for de uten utdanning, videregående og 
høyere utdanning, blir slik stadig mindre. I tillegg er denne delen av arbeidsmarkedet 

sterkt påvirket av økonomiske svingninger, både i Norge og verden for øvrig. 

 
I vårt industrialiserte samfunn er det viktig for den sosiale rollen å ha et lønnet arbeid. 

Deltakelse i arbeidslivet blir sett på som en viktig inngang til selve samfunnslivet, og 
for psykisk utviklingshemmede som ledd i en normaliseringsprosess (Jacobsen 2004). 

Psykisk utviklingshemmede er ikke pålagt å være i lønnet arbeid, i den forstand at 

det forventes at de skal forsørge seg selv. De har rett på trygdeytelser. Dette 
gjenspeiles gjerne i den arbeidsinntekt de måtte ha. Denne er ofte av symbolsk 

karakter (Tøssebro 1996). Når det gjelder psykisk utviklingshemmede og arbeid er 
det altså ikke spørsmål om nødvendig forsørgelse. De blir forsørget av staten, 

gjennom trygdeordninger. I denne konteksten har arbeid en annen betydning. Det 

handler om den sosiale rollen, i betydningen identitet, normalisering, myndiggjøring, 
verdsettelse med videre (Berge et al, 1999). Prop.90L (2010.2011) Lov om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven, kapittel 3) understreker også at arbeid er et av 
våre viktigste helsefremmende virkemiddel. Dette følges opp i informasjons- og 

utviklingsprogrammet 2010-2013 «Mennesker med utviklingshemming skal heller 

ikke diskrimineres» (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet). Statistikken 
viser at lønn, type arbeid og utdanning påvirker dødeligheten (Sundt og Krogstad 

2005). Arbeidsplassen er også en god arena for forebyggende helsearbeid. Det er 
med andre ord mange argumenter for at psykisk utviklingshemmede bør gis tilgang til 

et arbeidsmarked med lønnet arbeid, ut fra egne forutsetninger. 
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Gruppen psykisk utviklingshemmede er ikke stor, i 2008 var det offisielle tallet 21 053 

personer, men reelt anses det til å være opp i mot 60 000 personer (Ellingsen og 

Gjærum 2010 og http://snl.no/utviklingshemning). Psykisk utviklingshemmede alene 
utgjør ingen sterk pressgruppe i vårt samfunn. Psykisk utviklingshemmedes stemme 

gjør seg ikke gjeldende gjennom for eksempel sterke arbeidstakerorganisasjoner. 
Dette kan ha sammenheng med at fåtallet har ordinært arbeid. De får sine rettigheter 

ivaretatt gjennom lovgivning og politiske vedtak. Hverken lovgivning eller politiske 

vedtak synes imidlertid å ha brakt de psykisk utviklingshemmede nærmere 
arbeidsmarkedet. 

 
Metodevalgene er mange når tekster skal analyseres. Alt fra den mer kvantitative 

innholdsanalysen eller dokumentanalysen, til hermeneutikk og diskursanalyse. Det er 

også mulig å behandle dokumentene som cases og hente inspirasjon fra metoder 
som benyttes på det feltet. En metode utelukker ikke en annen. I min oppgave falt 

valget på diskursanalysen. Bakgrunnen for dette valget er delvis fordi dette fremstår 
som den beste metoden for å belyse temaet samtidig som masteroppgaven kan 

være den siste muligheten for å lære seg en ny metode (Eco 2002). En annen 

viktighet av å gjennomføre denne undersøkelsen gjennom avisartikler er at medias 
oppgave av mange er definert som å være en formidler av sannheten (Hågvar 2007), 

og spørsmålet blir da hvilken sannhet er det avisene formidler. Dette er noe en 
diskursanalyse kan forsøke å forklare. 
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Oppgavens oppbygning 
 
I kapittel 1 er oppgavens innledning og formål presentert. I kapittel 2 redegjøres det 

for de teoretiske perspektivene. Jeg har tatt utgangspunkt i teorier om 
funksjonshemming, teorier om psykisk utviklingshemming, arbeid og arbeidspolitikk 

som for eksempel arbeidslinja og litt historikk. Jeg har også tatt inn teori om media og 

da i sær avisenes funksjon.  
I kapittel 3 redegjør jeg for hvordan oppgaven er gjennomført. Jeg redegjør for 

metodikken som jeg mente best kunne belyse det jeg er ute etter, både praktisk og 
teoretisk. Deretter ser jeg i kapittel 4 på avismedienes rolle når det kommer til 

problemstillingen og analyserer avisartikler ved hjelp av diskursanalyse. I kapittel 5 

oppsummerer jeg analysen og viser til de diskurser jeg har funnet i materialet. 
Konklusjonen kommer i kapittel 6 og i kapittel 7 gjør jeg meg noen tanker om 

oppgaven og veien videre. 
 

  



15 
 

Ståsted og valg av framgangsmåte 
 
I det norske samfunnet opereres det offisielt med tre statsmakter, lovgivende, 

utøvende og den dømmende myndighet. Media omtales som den fjerde statsmakten. 
Media er en selvstendig politisk aktør, og kan være en viktig 

beslutningspremissleverandør. 

 
Når det er interessant å se nærmere på medias omtale av arbeidsmarkedsvilkår for 

psykisk utviklingshemmede, har det blant annet sammenheng med lite 
forskningsomfang, i betydningen vitenskapelig publisering, på området. Forskningen 

som foreligger er beskrivende, evaluerende og forklarende (Olsen, 2006; Mandal 

2008; Kristiansen 1996). Journalister har tidligere skapt store overskrifter i 
offentligheten når det kommer til psykisk utviklingshemmede, Nyhamar skapte i 1947 

oppmerksomhet da han skrev en reportasje etter å ha gransket forholdene på 
Toksrud (Ellingsen og Gjærum 2010), videre har også Sol-saken og Gro-saken skapt 

overskrifter og debatt. 

 
Få har forsket på medias betydning i denne sammenhengen, og hvordan den kan 

brukes for å oppnå et ønsket resultat. Blant tidligere forskning er det først og fremst 
gjort undersøkelser innenfor kommunikasjon og media. Morlandstø (2006) har en 

doktorgrad i journalistikk og Ljuslinder (2002) i media og kommunikasjon. Morlandstø 

disputerte   i  2006  med  avhandlingen   “Journalistikk som institusjonell praksis – 
utviklingshemming og psykisk helse   i  pressen”. Hun fant at media brukte få kilder og 

var mer refererende enn analyserende. Her hadde hun analysert avisartikler fra tiden 
rundt ansvarsreformen med innholdsanalyser og intervjuer med journaliser. 

Morlandstø (2006) møtte journalister med sterk faglig integritet og høye idealer, men 

også under sterkt press og krysspress. Det å være journalist i dag handler også om å 
være i skvis mellom deadlines, idealer, økonomi og etikk. I Sverige har Ljuslinder sett 

på hvordan psykisk utviklingshemmede fremstilles i fjernsynet (2002). Det jeg har 
funnet av tidligere forskning rundt temaet er altså foretatt av forskere med en annen 

bakgrunn enn helse- og sosialfaglig.  

 
Mye av den øvrige nordiske forskningen som handler om funksjonshemming og 

utviklingshemming dreier seg om levevilkår og organisering. Her kan Tøssebro 
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nevnes, som har gjennomført flere levekårsundersøkelser, et eksempel her er 

rapporten  “Innfridde mål  og  brutte  visjoner”, gjennomført sammen med Sylvia 

Söderström som kom i 2011. Det er lite som har omhandlet det offentlige samfunnets 
omtale av psykisk utviklingshemmede. Forskningen om utviklingshemming har i stor 

grad hatt et medisinsk fokus (Ellingsen og Gjærum 2010). Tilsvarende gjelder for 
internasjonal forskning. Søk i databaser gir ingen øvrige resultat som går direkte på 

hvordan media framstiller psykisk utviklingshemmede i arbeid. 

 
Thomasteoremet er interessant   i  denne  sammenheng.   “Om situasjoner defineres 

som virkelige, blir de virkelige i sine konsekvenser” kommer fra sosiologen Thomas 
som var en del av Chicagoskolen (Grimen 2000). Når det kommer til temaet om 

hvordan psykisk utviklingshemmede omtales i avisene er det ikke blitt definert som et 

viktig område, og er derfor ikke et viktig område i seg selv. Ut fra Thomasteoremet er 
det i denne oppgaven definert som et viktig område og spisset ned til å handle om 

arbeid. Dette er for og lettere  kunne   se  hvilke  mønster   og  “tatt   for  gitt-heter” som kan 
finnes i tekstene.  

 

Grupper som når fram i media med sin sak, kan få en viktig kanal når det gjelder å få 
sin sak på dagsorden (for eksempel barnevernet i 2011/2012). Det kan slik sett være 

interessant å se nærmere på hvordan media omtaler psykisk utviklingshemmedes 
rett til arbeid, og om omtalen gjenspeiler forskning og politikk på området. 

Problemstillingen som belyses er: Hvordan omtaler papiraviser psykisk 
utviklingshemmede i arbeidsmarkedet? 
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Kapittel 2: Teoretisk perspektiv 
 
Temaet for denne oppgaven er på mange måter tverrfaglig, noe som reflekteres i den 
teoretiske referanserammen. Jeg har søkt etter teori for å belyse områdene som er 

viktige for å besvare problemstillingen. Dette er kort om funksjonshemming og 

utviklingshemming, og deretter om arbeid for å gi en teoretisk forståelsesramme på 
hva arbeid er og politikken bak dette. Jeg har også søkt etter teori om media og 

avisene, for å kunne sette meg inn i, og forstå hvordan media fungerer og påvirker. 
 

Hva er en funksjonshemming? 
 
Bengt Lindquist (Krokan 2010), tidligere spesialrådgiver på funksjonshemming i FN, 

blir hyppig sitert i digitale artikler om begrepet funksjonshemming, han definerer det 
slik: “Funksjonshemmede er ikke en gruppe i noen annen forstand enn at vi blir 
diskriminert og ekskludert fra store deler av samfunnet fordi vi har noen fysiske eller 
psykiske kjennetegn som andre mennesker gjenkjenner og definerer som avvik eller 
«funksjonsnedsettelse». Det eneste vi har felles, vi som puttes i denne kategorien, er 
nettopp dette at vi blir diskrim inert  og  utestengt.” (http://magasinet-
selvsagt.no/fp/ms3_leder.php). 

 
Psykisk utviklingshemming er en livslang funksjonshemming av ulik grad, og har blitt 

sett gjennom ulike modeller etter hvert som samfunnet har utviklet seg. Det finnes tre 

hovedmodeller om funksjonshemming i det vestlige samfunn, den medisinske, den 
sosiale og den relasjonelle. Den medisinske modellen er den tradisjonelle måten å se 

på funksjonshemming for mange også i dag. Denne modellen legger vekt på at 
mennesket har en sykdom eller svikt og at dette er et problem for personen. Den 

medisinske modellen legger vekt på å kurere dette så godt som mulig på et 

individuelt nivå hvor personen har behov for omsorg og blir avhengig av andre. 
Behandlingen er av medisinsk art. Modellen danner ofte bakgrunnen for dagens 

helsepolitikk (Barnes, Mercer og Shakespeare 1999). 
 

I den sosiale modellen er det samfunnet som skaper en funksjonshemming og ikke 

individet, det vil si at en person i utgangspunktet ikke er funksjonshemmet men at 
samfunnet med sin utforming (for eksempel trapper) skaper funksjonshemmingen. 

http://magasinet-selvsagt.no/fp/ms3_leder.php
http://magasinet-selvsagt.no/fp/ms3_leder.php
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Det var organisasjonen UPIAS (The Union of the Physically Impaired Against 

Segregation) som var pådriveren for denne modellen, og da som en motpol mot den 

medisinske som de mente plasserte skylden hos individet. UPIAS mente at 
funksjonshemmede var en undertrykt gruppe i samfunnet og snudde derfor 

funksjonshemmetbegrepet opp ned (Barnes, Mercer og Shakespeare 1999). 
 

Den relasjonelle modellen legger vekt på at det foreligger et misforhold mellom 

samfunnets utforming og individets forutsetninger. Her er utfordringen å endre 
samfunnets krav og styrke individets forutsetninger, og at det ikke sies noe om hvem 

som har ansvar. Manneråkutvalget, som fikk ansvaret for NOU 2001:22 «Fra bruker 
til borger» innførte bruken av begrepet funksjonsnedsatt. Funksjonsnedsatt går på 

forutsetningene i individet, og funksjonshemming på samfunnets begrensninger. Den 

relasjonelle modellen er godt innarbeidet i Skandinavia, den kalles også GAP-
modellen. 

 
I tråd med at det generelle synet på hva en funksjonshemming er har også synet på 

psykisk utviklingshemmede forandret seg og ført til reformer som har påvirket livet 

deres, slik som ansvarsreformen. 
 
Det er ingen sentral registrering av hvor mange psykisk utviklingshemmede i Norge. 
Tallene er gjerne basert på rapportering om  mottak  av  tjenester.   “Store  norske  

leksikon” opererer med et tall på ca. 60 000, hvor det antas at omkring 45.000 er i 
kategorien lettere psykisk utviklingshemmede (http://snl.no/utviklingshemning). Hele 

85 % av psykisk utviklingshemmede faller inn under denne kategorien (Lorentzen 

2008). 01.01.2005 var det registret 19.917 psykisk utviklingshemmede i Norge i følge 
en rapport fra Husbanken (Brevik 2007). Disse tallene er basert på innrapportering av 

mottak av tjenester. 
 

Psykisk utviklingshemmede er en gruppe med store variasjoner både med tanke på 

fysisk og psykisk tilstand. Psykisk utviklingshemming er en livslang 
funksjonshemming. 
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Når det snakkes om psykisk utviklingshemmede snakkes det gjerne om lett, moderat 

eller dypt psykisk utviklingshemming. Det internasjonale klassifikasjonssystemet for 

psykiatriske lidelser og sykdommer, ICD-10, definerer psykisk utviklingshemming opp 
mot svikt i adaptiv, sosial og kognitiv evne 

(http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en). Funksjonshemmingen er 
som oftest et resultat av ubestemt skade i hjernen, og da særlig frontallappene 

(Lorentzen 2008). Somatiske og psykiatriske lidelser er ofte et tillegg til den psykiske 

utviklingshemmingen. Noen av de vanligste er epilepsi, hjertefeil, hørselsproblemer 
og depresjon. Psykiske lidelser har høyere forekomst blant psykisk 

utviklingshemmede enn hos normalbefolkningen, anslagsvis fra 16 % til 85 % 
(Skullerud et. al. 2000). 

 

Også innenfor politikken og statlige dokumenter er det definisjoner på 
funksjonshemming. 

Regjeringens definisjon av en funksjonshemmet arbeidstaker er: Som 
funksjonshemmet arbeidstaker regnes den som anses som funksjonshemmet etter 

nasjonal lovgivning, eller som har en anerkjent begrensning som følge av fysisk, 

mental eller psykisk funksjonshemming (NOU 2012:16, Arbeidsrettede tiltak). 
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Arbeid og arbeidspolitikk 
 
I antikkens dager var ikke arbeid noe innbyggerne gjorde med glede, men noe de 

utførte for å skaffe seg livets nødvendigheter. I vesten hadde befolkningen et negativt 

syn på arbeid frem til utviklingen av den kristne kulturen i middelalderen. Fra da av 
inngikk arbeid i en større sammenheng og ble sett på som en religiøs plikt, og en 

måte å tjene Gud på. I vår tid kan en si at arbeid fortsatt inngår i en større 
sammenheng, om ikke for å tjene Gud så for å tjene samfunnet (Haavorsen og 

Herness 2010). Samtidig har det blitt bred kunnskap om arbeidets betydning, både 

for identitet, sosialt nettverk og verdsetting. Og i senere år, kunnskap om arbeidets 
betydning for helse (Helsedirektoratet 2006). 

 
Arbeid kan defineres på et utall måter. Det skilles ofte mellom ulønnet og lønnet 

arbeid. Husarbeid er en type arbeid, som gjerne er ulønnet. Omsorgsarbeid i 

hjemmet er en annen type ulønnet arbeid. Industriarbeider er en type lønnet arbeid. I 
denne oppgaven defineres det som produktive aktiviteter utført for andre mot betaling 

som resulterer i en gjenstand, handling eller symbolsk ytring. Herunder ligger 
vareproduksjon, tjenesteproduksjon og kunnskaps-/kreativitetsproduksjon (Byrkjeland 

1998). Dette kalles også lønnsarbeid. Lønn er viktig da undersøkelser viser at lavt 

inntektsnivå gir høyere dødelighet enn lavt utdanningsnivå (Sund og Krogstad 2005). 
Forutsetningene for å få lønn er at en arbeidsgiver ønsker å ansette deg. Dette 

vilkåret er ikke likt for alle, faktorer som kjønn, alder, utdanning, erfaring, helsetilstand 
og videre påvirker en slik ansettelse, og dermed også størrelsen på lønna. Psykisk 

utviklingshemmede i arbeid finnes stort sett innenfor de to første gruppene for 

produksjon. 
 

Stortingsmelding nr. 9 (2006-07) blir også kalt velferdsmeldingen i flere 
sammenhenger.   Meldinga  bygger  videre  på  “Velferdsmeldingen” (1994-95) og 

fortsetter med arbeidslinja og målet om at alle skal i arbeid. Meldinga gikk inn for å 

fjerne skillet mellom yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere, og mer generelle 
tiltak som skulle omfatte alle uavhengig av hvilken grunn de har for å stå utenfor det 

ordinære arbeidslivet. Det var også med denne meldingen at NAV-reformen ble 
igangsatt over hele landet, som til da hadde vært et pilotprosjekt enkelte steder. 
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Tidligere har politikken vært motsatt, med spesielle tiltak for spesielle grupper slik 

som arbeid med bistand.  Dokumenter  som  NOU  ‘en  “Arbeid for psykisk 

utviklingshemmede” fra 1980 la premisser for særordninger. 
 

Barstad (2004) fremhever også arbeidsplassen som en arena for sosial kontakt og 
utvikling av vennskap. Barstad viser til at økt yrkesdeltagelse blant kvinner har ført til 

økt sosial kontakt og flere relasjoner for kvinner som tidligere var hjemmearbeidende. 

Dette er overførbart til andre grupper som er eller kan være helt eller delvis isolerte 
fra arbeidslivet. Videre er tap av kontakt med kolleger en av de største belastningene 

for arbeidsledige. Også Mæland (1999) fremhever arbeidsplassens viktige betydning 
for mennesket da det gir tilhørighet, identitet, følelse av verdi og struktur i tilværelsen. 

Det å være uten arbeid fører også til økt forekomst av psykiske lidelser og øker faren 

for selvmord. 
 

Arbeidsforhold spiller i vårt samfunn en undervurdert rolle for folks helse, sykelighet 
og død, og er en god arena for forebyggende helsearbeid. Arbeid er et av de 

punktene som måles over hele verden når det kommer til folkehelse. Arbeidslivet er 

også for de som får innpass et godt juridisk regulert område og har i Norge også 
Arbeidstilsynet som tilsynsorgan (Leira 2009). 

 

Allerede for femti år siden ble det påvist at de med lav utdanning og lønn kommer 

dårligst ut når det kommer til psykisk helse. Et middel for å motvirke dette er 

utdanning og arbeid for å øke mobiliteten oppover i samfunnslagene. En jobb med 
kontroll i arbeidet øker også aktivitet i fritiden, og evne til engasjement og planlegging 

(Fischer og Sortland 2001). 

 

I arbeidet med psykisk utviklingshemmede finnes det flere teorier og modeller hva det 

angår grunnleggende behov, inkludert arbeid og arbeidsterapi. En av de som er 
hyppig referert til i metodebøker er Maslows behovspyramide (Mandal 1999).  

Arbeidsplassen er ikke bare en arena for sosial inkludering og muligheten til å tjene 
penger, det er også en arena for selvrealisering, enten på et sosialt eller faglig plan. 

Maslows behovspyramide beskriver i fem steg hvilke faktorer som er viktig for 
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mennesker å få oppfylt. Behovet for selvrealisering går utover de rent fysiologiske 

behovene som mat, varme og søvn. Maslow (Mandal 1999) mente at menneskets 

motivasjon først og fremst skapes av behovet for å oppnå et mål. Dette målet kan i 
denne sammenheng være for eksempel økt lønn. Maslow mener og at alle 

mennesker har behov for å få noe og gi noe, og at alle mennesker har behov for å 
være en del av et fellesskap. Dette behovet gjør at mennesker søker samhandling og 

relasjoner med andre. Ensomhet og isolasjon er den største bremseklossen når det 

gjelder å få tilfredsstilt disse behovene. Når dette behovet er oppfylt, er det behovet 
for respekt og anerkjennelse som er det neste. Mennesker trenger å bli verdsatt for 

det arbeidet de utfører og således få føle at de har en plass i fellesskapet og betyr 
noe for andre. Får ikke mennesket til like mye som andre er det viktig at de 

områdene hvor de lykkes blir spesielt lagt merke til, for å legge til rette for videre 

vekst i behovspyramiden. Behovet for selvrealisering er for Maslow menneskets 
fremste behov og er øverst på behovspyramiden. Hva som fører til selvrealisering 

varierer fra person til person, og er derfor et variert behov. Behovet kan komme til 
uttrykk gjennom for eksempel kreativ virksomhet som å være med i en teatergruppe 

eller sport, eller som karriereklatring, hvor mennesker innretter sine aktiviteter og mål 

etter dette behovet (Mandal 1999). For de fleste vil variert arbeid oppfattes som mer 
verdifullt enn monotont arbeid. Andre kjennetegn på hva som gjør en jobb 

meningsfylt er utfordring og muligheten til utvikling (Byrkjeland 1998). 
 

Arbeid kan sees på som en form for sosial regulering. Sosial regulering er i følge 

Hvinden (1999) det offentliges forsøk på å påvirke atferden til ikke-offentlige aktører, i 
en retning som er ønskelig fra velferdspolitiske hensyn eller formål. Reguleringen 

skjer gjennom måten en yter tjenester på, som for eksempel krav om aktivitet for å 
motta stønader, og Lowes prinsipp om at stønader skal utformes slik at de ikke er 

attraktive (Midré 1990). Når det er ønskelig med færre som mottar trygdeytelser, må 

politikken legges opp slik at flest mulig er selvforsørgende. 
 

Tall fra Tøssebro og Lundeby (2002) viser at antallet psykisk utviklingshemmede som 
mottar dagtilbud har gått nedover etter reformen, videre er det få som har tilbud som 

handler om å bli integrert i arbeidslivet. Det er dagsentrene som dominerer. På 

institusjonene hadde en tilbud på plassen for å sysselsette de som bodde der, selv 
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om arbeidet de gjorde ikke var tilnærmet jobber som folk flest hadde. En ser i dag at 

psykisk utviklingshemmede fremdeles ikke har fått innpass i det ordinære arbeidslivet, 

men at arbeidsstuene fra institusjonen på en måte kan sier å være gjenskapt i 
kommunale dagsenter og vernede arbeidsplasser. Selv om det er flere som i dag 

mottar et organisert tilbud og de får flere timer i uken enn tidligere er det fremdeles 
en lang vei å gå før ansvarsreformen kan sies å ha oppfylt sitt mål på dette feltet. 

Normaliseringsprinsippet ser med andre ord ikke ut til å ha hatt stor innvirkning på 

dette området, da det fremdeles er stor mangel på tilbud som integrerer psykisk 
utviklingshemmede i det ordinære arbeidslivet, eller tiltak som ligger tett opptil det 

ordinære arbeidslivet. De mottar heller ikke ordinær lønn, men det som kalles 
“oppmuntringspenger”   eller  “bonuspenger”,   og  er  i  utgangspunktet   mottakere  av  

stønader. Varig uføretrygd er den fremste inntektskilden for psykisk 

utviklingshemmede. Psykisk utviklingshemmedes lønn har heller ikke økt i takt med 
befolkningens lønn for øvrig (Tøssebro 1996, Olsen 2006). Befolkningen forøvrig har 

opplevd en reallønnsvekst siden 90-tallet, og i tillegg har lavt utdannede hatt større 
lønnsvekst enn mennesker med høyere utdanning (ssb.no, TBU 2011). 

  

Det hevdes fra flere at ansvarsreformen var en boligreform (Tøssebro 1996, 
Langeland 1999), med dette menes at psykisk utviklingshemmede fikk bedre 

boligvilkår men etter avinstitusjonaliseringen har de blitt mer ensomme og lite 
integrert i lokalmiljøet. Etter ansvarsreformen skjedde det få endringer i psykisk 

utviklingshemmedes arbeidssituasjon. Integreringen har ikke vært av betydning, 

dagsenter og andre tiltak dominerer (Tøssebro og Lundeby 2002). Det er dermed 
flere psykisk utviklingshemmede som står uten arbeid og sysselsetting enn tidligere. 

Bakgrunnen for reformen var å øke integreringen av psykisk utviklingshemmede i 
samfunnet, normalisering.  

 

Psykisk utviklingshemmede omfattes både av samfunnets holdninger til arbeid og 
kunnskapsutviklingen på området. Samtidig er det ikke selvsagt at de innehar, eller 

har tilgang til, en ordinær jobb. For de fleste er arbeidsmarkedet synonymt med varig 
tilrettelagt arbeid, vernede arbeidsplasser og attføringsbedrifter. Undersøkelser viser 

at under en prosent har arbeid i ordinær virksomhet, uten å være på tiltak (Dyrendahl 

1997, Olsen 2006). Tallene ser ut til å holde seg stabile over tid. Sysselsettingen 
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foregår i stor grad på dagsenter, og ikke i ordinært arbeid. Dette kan komme av at 

Helse og omsorgstjenestelovens § 3-3 som slår fast at kommunene skal tilby 

velferds- og aktivitetstiltak for de som trenger det, ikke sier noe om hva slike tiltak 
skal inneholde (http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html). 

 
  

http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
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Yrkeshemmet vs. nedsatt arbeidsevne 
 
I media og politiske dokumenter brukes begrepene yrkeshemmet og nedsatt 

arbeidsevne om hverandre. Regjeringen har siden 2009 begynt å bruke begrepet 

nedsatt arbeidsevne fremfor yrkeshemmet. For at en person skal kunne betegnes 
som å ha nedsatt arbeidsevne må han/hun først igjennom en arbeidsevne vurdering. 

Gruppen innbefatter ikke de som mottar varig uførestønad (NOU 2012:6).  
 

  



26 
 

Den norske arbeidslinja 
 
Torp-komiteen ble satt ned i etterkrigstiden for å bidra til at en større antall 

krigsskadede ble sysselsatt. Det ble da en allmenn enighet om at funksjonshemmede 

hadde dårligere konkurransevilkår på arbeidsmarkedet og ville trenge hjelp for å få 
og beholde arbeid. Torp-komiteen fant at dette måtte skje i et samspill mellom 

offentlige og private aktører. Komiteen avla sine innstillinger1 i 1948 og 1952 og disse 
innstillingene danner grunnlaget for det som fremdeles er politikk og gjeldende for 

arbeidsmarkedstiltak den dag i dag. Mot slutten av 70-tallet ble det etablert tiltak for 

de med lav og varig yrkeshemming og på 80-tallet ble tiltakene for yrkeshemmede 
inkludert i arbeidsmarkedsetaten for å redusere institusjonspreget (NOU 2012:6). 

Dette var i tråd med den økende trenden for avinstitusjonalisering ellers i samfunnet. 
Det er i dag fortsatt en politisk debatt om virkemidlene for personer med nedsatt 

arbeidsevne og økt sysselsetting (Stortingets spørretime 21.03.2012). 

 
Torp-komiteens innstillinger danner grunnlaget for etterkrigstidens politikk når det 

kommer til delvis yrkesaktive, eller delvis yrkesuføre. Den første innstillingen til Torp-
komiteen omhandlet opprettelsen av stillinger som arbeidskonsulenter for å hjelpe 

personer som  av  forskjellige  årsaker  som  “av legemlige  eller  sinnsmessige  årsaker” 

kom dårligere ut på arbeidsmarkedet enn andre. Dette ble anslått til å være omtrent 
10 % av befolkningen på denne tiden (Innst. S. 1948). Bakgrunnen for å gjøre dette 

var å øke enkeltpersoners evne til selvforsørgelse slik at de ikke ble avhengige av 
staten. 

 

Når det kommer til hvorfor arbeid er viktig, også for de som kom dårligere ut enn 
andre fastslår innstillingene at  dette  er  “sosialt spørsmål som alle uten videre vil 

forstå  betydningen   av.” Det var moralsk riktig at en delvis arbeidsfør i størst mulig 
grad gjorde noe han eller hun var i stand til og kunne forsørge seg selv ved egen 

arbeidsinntekt. Likeledes var dette et godt trekk for den nasjonale økonomien da det 

var dårlig økonomi og ikke tilrettelegge for bruk av restarbeidsevnen. De ønsket å få 
økt produksjon av varer og tjenester (Innst. S 1948, Innst. S. 1952). 

 

                                                 
1 Innstillingene er tilgjengelige på Stortingets bibliotek. 
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Frem til da komiteen la frem sin innstilling var hoveddelen av det arbeidet som var 

utført innen dette feltet utført av private institusjoner og personer, som veldedighet. 

Komiteen mente at arbeidet med å gjøre mennesker selvhjulpne i hovedsak var en 
oppgave for det offentlige, og at samfunnet derfor måtte erkjenne sin oppgave og 

tilrettelegge deretter. Komiteen mente at det likevel ville være plass for private 
velgjørere, da det i et samfunn alltid var plass for slike. En annen bakenforliggende 

årsak til at det offentlige skulle ta over denne oppgaven var at komiteen mente at 

veldedighetsperspektivet kunne virke skremmende på mange delvis arbeidsføre. 
Komiteen hadde utstrakt kontakt med private institusjoner og andre som drev med 

slikt arbeid for å få svar på spørsmål og innspill til sitt arbeide, innunder dette analyse 
av arbeidsførhet, arbeidstrening og videre. Komiteen så også på hvordan de andre 

nordiske landene hadde gjort dette, samt Storbritannia. Komiteen diskuterte om en 

skulle ansette arbeidskonsulenter som var eksperter på konkrete sykdommer/lidelser 
og jobbet på et nasjonalt plan eller om en skulle ha arbeidskonsulenter som var 

generalister og jobbet på lokalt plan, på bakgrunn av logistiske og 
kommunikasjonsutfordringer falt valget på det siste. De ønsket også å knytte 

arbeidskonsulentene opp mot fylkesarbeidskontorene og til Arbeidsdirektoratet. Hos 

Arbeidsdirektoratet så de for seg en spesialiststilling som hadde overoppsynet med 
arbeidskonsulentene, koordinerte og ga opplæring. Arbeidskonsulentene skulle selv 

oppsøke arbeidsgivere for å oppfordre dem til å ansette delvis arbeidsføre, fortelle 
dem hvilke oppgaver delvis arbeidsføre kunne utføre på lik linje med nåværende 

arbeidstakere og eventuelt vise til hvilken tilrettelegging som kunne gjøres. Samt å 

sette seg inn i de delvis arbeidsføres situasjon for å se hvilken tilrettelegging de 
trengte, dette skulle gjøres gjennom samtaler med personen selv, tidligere lærere, 

foreldre og videre. En arbeidskonsulent burde i følge Torp-komiteen være flink til å 
oppnå menneskers fortrolighet, sette seg inn i andres situasjon, ha inngående 

kjennskap   til  arbeidslivet  samt  ha  “evner til å drive propaganda og akkvisisjon på en 

fornuftig måte”. På denne måten kunne også yrkesvalghemmede få innpass i 
arbeidsmarkedet (Innst. S. 1948, Innst. S. 1952). 

 
Uttrykket   “arbeidslinja” ble for første gang brukt i attføringsmeldingen i 1992. Men 

politikken kommer fra Torp-komiteens arbeid, så arbeidslinja kan sies å være et godt 

innarbeidet begrep. Essensen i arbeidslinja går i korte trekk ut på at forsørgelse 



28 
 

primært skal skje gjennom lønnet arbeid. En skal holde seg i arbeidslivet lengst mulig, 

og det skal tilrettelegges for svakstilte grupper slik at de kommer i lønnet arbeid 

isteden for trygd. Målsettingen er å øke sysselsettingen og begrense bruk av passive 
trygdeytelser, spesielt med hensyn til de som risikerte å bli utstøtt på 

arbeidsmarkedet. Regjeringen Brundtland fremhevet at arbeid har en sosialt 
integrerende funksjon som økonomiske bidrag ikke kan overføre (Langeland 1999).  

 

Arbeidslinja kan tolkes på flere måter. De siste regjeringene har tolket den dit hen at 
den omhandler virkemidler som bør utformes slik at de støtter opp om målet om 

arbeid til alle (St.meld. nr 35 (1994-95); St.meld. nr 9 (2006-2007)). Målet regjeringa 
hadde  med  denne  meldingen  var  “å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn 
med arbeid til alle og økt  livskvalitet  for  den  enkelte” (s. 11). Regjeringa innførte her 

arbeidslinja også i velferdspolitikken for å kunne opprettholde høy sysselsetting, og 
dermed kunne skape et grunnlag for den velferden de ønsket. De hevdet at arbeid og 

velferd henger nært sammen, både når det kommer til den enkeltes velferd og til 
samfunnsøkonomien. 

 

Administrativ normalisering er en måte å tolke arbeidslinja. Prinsippet innebærer at 
alle tjenester og ytelser skal tilbys alle grupper i samfunnet, det vil for eksempel si at 

psykisk utviklingshemmede skal motta tjenester fra samme instanser som 
befolkningen forøvrig (Kristiansen 1996). Rettigheter og plikter kan sånn sett bli 

universelle, fordi de skal gjelde for alle. 
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Arbeid og selvbestemmelse 
 
Arbeid er ikke bare et politisk mål, eller en måte å forsørge seg selv på. Arbeid kan 

også ha andre viktige funksjoner. 

 
Arbeid kan være en form for selvrealisering. For å kunne bruke arbeid på denne 

måten må personen bli gitt makt til å gjøre det. I forbindelse med psykisk 
utviklingshemmede har det ofte vært vanlig å snakke om empowerment i slik 

sammenheng. I  boken  “Fra  normalisering  til  empowerment” skriver Askheim (2003) at 

flere har omtalt begrepet som vår tids honnørord og siterer Braye som i 2000 
karakteriserte empowerment som vår tids lykkepille. Empowermentbegrepet kom for 

fullt på midten av 80-tallet og forklares som en langvarig prosess hvor brukeren gis 
makt og myndighet til og i større og større grad å være med på å ta kontroll over eget 

liv, men samtidig på sine egne premisser. Empowerment henger sammen med 

selvbestemmelse da det handler om å få brukeren fra en avmaktsposisjon og over i 
en posisjon med mer makt over sitt eget liv.  

 
Selvbestemmelse er makt over eget liv. Tradisjonelt sett har det ikke vært noen 

tradisjon for å ta psykisk utviklingshemmede med på de beslutningsprosessene som 

angikk dem, men med avinstitusjonalisering og debatten om normalisering har det 
blitt satt økt fokus på dette (St. meld. Nr. 40 2002-2003). Selvbestemmelse som makt 

over eget liv er en prosess som foregår fra menneskets fødsel og godt opp i voksen 
alder; gjennom oppveksten får barn stadig mer selvbestemmelse over sitt eget liv 

etter hvert som de blir eldre og samler seg nok erfaringer til å kunne ta kvalifiserte 

avgjørelser og forstå konsekvensene over de valgene som de kan gjøre. Mange 
psykisk utviklingshemmede, og da i sær de som vokste opp før ansvarsreformen, har 

ikke fått denne naturlige læringen av selvbestemmelse siden de har hatt et liv 
innenfor institusjoner hvor andre har tatt avgjørelser for dem, og ikke tatt dem med på 

råd eller spurt dem om hva de egentlig vil. Dette strekker seg fra enkle spørsmål som 

hva en ønsker til frokost til mer komplekse spørsmål om arbeid, boform og 
fritidsaktiviteter. 

 



30 
 

Empowerment handler om å ta kontroll over sitt eget liv i en prosess hvor 

maktbalansene og diskrimineringen skal utlignes. Med tanke på media og aviser, er 

det å gi psykisk utviklingshemmede en stemme en måte å gi selvbestemmelse og 
empowerment på. Språk og medier er arenaer folk flest bestemmer selv hvordan de 

vil forholde seg til, fordi det er en lært holdning og handling. For psykisk 
utviklingshemmede kan det være et behov for opplæring i bruk av media slik at de får 

uttalt seg og for å gjøre omtalen av psykisk utviklingshemmede så reel som mulig på 

gode premisser. Arbeid kan også være et middel for å ta kontroll over sitt eget liv. 
Fischer og Sortland (2001) viser til at arbeid gir engasjement i fritiden, noe som gir 

mer kontroll over dagliglivet for den enkelte. 
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Identitet 
 
Den samme prosessen som gir selvbestemmelse er også med på å forme 

menneskets identitet. Identitet er et mangesidet begrep. Det går både på hvem vi 

mener og føler at vi er, og hvordan vi ønsker at andre skal oppfatte oss. For mange 
med funksjonshemming kan identitetsbegrepet bli svært viktig, da de ønsker bli sett 

som noe mer enn funksjonshemmingen. Arbeid kan være et verktøy til å oppnå dette. 
 

Identitet handler ikke bare om hvordan en er og vil fremstå, men også om det å ha 

noe å identifisere seg med. Det å være en del av noe større er viktig for alle 
mennesker, og for noen er det å være en del av noe ordinært viktigere enn for andre 

(Eriksen 2010). Spesielt om en person på en eller annen måte skiller seg litt ut, så 
kan det oppleves som viktig å få muligheten til å identifisere seg med noe som 

regnes som normalt blant folk flest.  
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Media og avisenes rolle 
 
Media og aviser er for mange en daglig kilde til nyheter og annen informasjon, og 

spesielt aviser har en lang tradisjon i Norge. 
 

Forenklet påvirker media hvordan samfunnet og mennesket utvikler seg og forstår 

seg selv (Gripsrud 1999). Dette er en lett måte å forklare medias virkning på 
samfunnet og de mennesker som lever i det, men for å forstå hvorfor media har den 

betydningen det har er det nødvendig å trenge litt dypere ned i stoffet. 
 

Bakgrunnen for at media benevnes som den fjerde statsmakt kommer fra 

massemedias selvstendige politiske funksjon. Media har en rolle i det å komme med 
korrigerende informasjon, referere til hendelser, kommentere og vurdere samfunnet. 

Derfor er det naturlig at media blir viktig som en beslutningspremissleverandør. Dette 
bunner ut i at aviser er det eldste massemediet i Norge med røtter tilbake til 1700-

tallet og lett tilgjengelig for befolkningen (Rønning 2006). 

 
Avisene har derfor en sterk stilling og Norge kan kalles en dagspressenasjon 

(Rønning 2006). Etableringen av dagspressen i Norge sammenfalt med etableringen 
av partisystemet, og tidligere hadde avisene en sterk partitilhørighet, spesielt med 

tanke på å skaffe seg pressemessig støtte. Denne partitilhørigheten er i dag svakere, 

men norske aviser er likevel ikke politisk nøytrale (Østnor og Lunde 1998). Til tross 
for at avisens død er spådd gjentatte ganger etter annen massemedias fremvekst, 

holder avistallene seg stabile. 3/4 leser aviser hver dag, og det er mest avislesing 
blant de med høy utdanning og inntekt (Rønning 2006). 

 

Informasjon er medias fremste hovedoppgave, men redaktører og aviskultur påvirker 
redaksjonelle valg (Østnor og Lunde 1998). Aviser blir likevel styrt av redaksjoner, 

redaktøren kan igjennom redaksjonen styre hvilken profil avisen skal ha. Den 
trønderske avisen Adresseavisen, for å ta et eksempel, er eid av det børsnoterte 

selskapet Polaris media som har følgende i sine vedtekter:  

“Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer 
den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med 
Redaktørplakatens prinsipper. Selskapets medier har en forpliktelse overfor 
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sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er 
fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk. 
Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er 
overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling 
lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt” 
(http://www.polarismedia.no/strategiOgVisjon.php).  

Lignende vedtekter finnes for redaksjoner over det ganske land og utdyper som 

hovedregel at det skal være en fri og samfunnskritisk presse. For landsdekkende 
aviser er det naturlig at de har en nasjonal forankring i sitt stoff heller enn regional og 

lokal. 
 

Både Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten handler om at pressen skal være 

samfunnskritisk og sørge for at ulike syn kommer på trykk. Begge plakatene 
anerkjenner at pressen har en samfunnsrolle (Østnor og Lunde 1998). Dette er det 

som kan kalles pressens oppdrag i samfunnet og bakgrunn for å omtale pressen som 
den fjerde statsmakt. 

 

Flere aviser er etter hvert medlem av store mediekonsern som har andre interesser 
enn å opprettholde et fritt demokrati. Mediene er i dag i større grad en leverandør av 

underholdning enn da avisene ble startet og var politiserte. Aviser har derfor i dag et 
større uavhengighetsideal (Østnor og Lunde 1998). Det skal også sies at det kan 

være en viss forskjell på hva en løssalgsavis velger å prioritere inn i avisa kontra en 

abonnementsavis. Abonnementsavisa vil jevnt over ha faste lesere, mens en 
løssalgsavis i stor grad vil måtte selge sakene sine fra dag til dag, og da i sær ved 

hjelp av førstesiden (Hågvar 2007). Videre hevder Morlandstø (2006) at i de store 
avisene er det flere journalister med fagkunnskap enn i de små avisene.  

  

Media påvirkes ikke bare av sine redaktører og kultur, men også av eksterne 
interessegrupper, slik som organisasjoner, noe som kan sees tydelig i tider hvor 

lønnsoppgjøret skal behandles (Sander 2004). Staten kan også bruke media til å 
spre informasjon og holdninger, avisenes behandling av pandemien i 2009 er et 

eksempel på dette. I denne perioden ble media sett på som en viktig 

informasjonskanal både for å dempe frykt og rykter, og for å forhindre smittefare og 

http://www.polarismedia.no/strategiOgVisjon.php
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skadeomfang. I slike situasjoner har også media informasjonsplikt, og staten kan da 

pålegge media å publisere enkelte saker (Pandemiplan 2006). Denne typen 

informasjonsplikt skiller seg fra avisenes selvpålagte informasjonsplikt om 
kritikkverdige forhold. 

 
De fleste norske aviser har et menneskesyn bygd på en tradisjonell, norsk kristen 

humanetisk moral og de støtter de demokratiske verdier (Østnor og Lunde 1998). 

Østnor og Lundes (1998) undersøkelser av norske store mediers egne etiske normer 
viste at holdningsetikk er den mest fremtredende, og de innehold lite pliktetikk. 

Holdningsetikken var knyttet til journalistenes yrkesutøvelse, med særlig vekt på 
lojalitet og troverdighet. Morlandstø (2006) skriver at hun under sin forskning møtte 

journalister med faglig integritet og høye idealer, men som også opplevde krysspress 

og var under press. 
 

“Virksomheten i politiske institusjoner består i stor grad av å produsere og bruke 
tekster” (Mathisen 1997:20). Setter jeg dette i sammenheng med at politikere aktivt 

bruker media og snakker med journalister for å få frem sine meninger ser jeg at 

aviser er viktig å studere (Rønning 2006). Motstand mot politikk utøves også 
gjennom tekster, for eksempel i form av leserbrev, nettsider eller artikler i avisen. 

Videre har Norge, som nevnt, vært en dagspressenasjon med partitilhørighet blant 
avisene. 

 

I følge Østnor og Lunde (1998) er det ingen felles definisjon blant avisene for hvem 
som skal få lov til å debattere i avisene, og hvem som slipper til blir således en 

redaksjonell bestemmelse. Likeledes er redaksjonens og journalistenes kunnskap om 
temaet avgjørende for hvor god artikkelen eller reportasjen blir. Det er viktig med 

inngående bakgrunnskunnskap og interesse for temaet for å kunne forstå og 

behandle saker. Mangel av kunnskap og innsikt vil kunne oppleves som forvirrende 
(Gripsrud 1999). Samtidig er også valg av sjanger viktig for hvordan informasjonen 

blir mottatt, reportasjesjangeren skaper mer nærhet enn en nyhetssak. Men samtidig 
sier Morlandstø at det for en journalist kan være enklere å distansere seg fra et tema 

enn å konfrontere det (Morlandstø 2006). Det er også verdt å merke seg at avisene 

har bestemte format, det vil si at aviser har ulike seksjoner som skal fylles hver dag 
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(Hågvar 2007). Dette betyr i følge Hågvar (2007) at uvesentlig stoff derfor kan 

fortrenge interessante nyheter da det er satt av en viss plass til hver seksjon i avisen. 

Det fordi formatet styrer hva journalistene leter etter, og leserne innarbeider vaner. 
 

En reportasje vil kreve større kunnskap fra journalisten og at hun oppsøker det 
miljøet eller den personen på en annen måte enn i en nyhetssak som skjer her og nå. 

Nyhetssjangeren handler igjen om det som skjer her og nå, og vil i følge Morlandstø 

(1998) sjeldens øke forståelsen, men heller føre til at etablerte diskurser blir 
videreført da det er vanskelig å formidle fra et miljø når formidleren står utenfor. 

Reportasjen kan, sammenlignet med nyhetssjangeren i større grad gi rom for 
alternative innfallsvinkler og nye spørsmål. Også fordi journalisten må være der hvor 

det skjer. Reportasjen blir i større grad enn nyhetssjangeren valgt bort på grunn av 

ressurser, slik som økonomi og tid. En siste kategori er referatsjanger, denne bærer 
preg av monolog, og noe som er avsluttet. Den kan sies å fungere som et 

mikrofonstativ for en uttalelse, uten at en person trenger å intervjues. Denne 
sjangeren er svært ulik reportasjen, men kan ha likhetstrekk med nyhetssjangeren. 

Den har andre kildekrav, og kan skape et ensidig bilde. Morlandstø skriver at god 

journalistikk bør ha like strenge krav som forskning. Samtidig finnes det i dag færre 
sensasjoner å skrive om, da det er mange om beinet og aktuelle kilder kan vegre seg 

for å stille opp, spesielt i saker som er ømtålige. Dette gjør at så strenge krav kan 
være vanskelige å oppnå for flere journalister. I tillegg er journalister ofte uforberedt 

på det menneskelige møtet, noe som gjør nærhet til en utfordring. Det kan også være 

en utfordring å bruke psykisk utviklingshemmede som kilde, fordi journalistene ikke er 
forberedt på det menneskelige møtet og tar seg tid til å bli kjent med mennesket de 

skal bruke som kilde. Dette kan påvirke hvordan psykisk utviklingshemmede blir 
vurdert som kilde, og kan slå ut ved at de blir presentert og omtalt på andre måter 

enn andre kilder, for eksempel ved å omtales ved fornavn i stedet for etternavn 

(Morlandstø 1998). 
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Kapittel 3: Metodisk tilnærming 
 
I dette kapittelet søker jeg å gi innsikt i, og å forklare, diskursanalysen. 
 

Min bakgrunn for å velge diskursanalyse som metode kommer av at jeg fant at 
metoden ble den mest hensiktsmessige for å belyse temaet. Jeg så også at lignende 

undersøkelser brukte samme metode, noe som gjorde at jeg fattet interesse for 

diskursanalysen. Diskursanalyse sies å være en avansert metode som krever 
modning, både av forskeren og av stoffet som skal analyseres. Men etter å ha lest 

om metoden og sett forskning hvor denne ble brukt falt valget på diskursanalysen.  
 

For meg har det vært en anvendbar metode for å analysere skriftlig materiale som i 

utgangspunktet ikke er produsert for forskning, men som likevel viser sosial praksis. 
Tekster som står i avisene er produsert først og fremt for formidling av et aktuelt 

emne. Ved å sette slike tekster inn i et system er det mulig å belyse et tema over tid 
og se hvordan det jeg undersøker forandrer seg, og om det forandrer seg.  

 

Vitenskapsteoretisk forankring - Diskursanalysen 
 

Ryghaug (2001) fremhever følgende måte som den vanligste når tekster skal 
analyseres: først søker jeg etter hva som faktisk står i teksten, og deretter 

undersøker jeg den dypere meningen i teksten, for videre å presentere forståelsen og 

hva teksten sier. Som det vises her er det ikke innholdsanalysen eller 
dokumentanalysen Ryghaug tenker på når det kommer til analysering av tekster. 

Som flere andre norske forskere (Mathiesen (1997), Neumann (2001) og Øvrelid 
(2002)) som har analysert tekst er hun inne på en mer kvalitativ retning, 

diskursanalysen. Neumann (2001) har også en tredelt modell for diskursanalysen. 

Neumann starter med valg og avgrensning av materiale som skal studeres. Dette kan 
være problematisk fordi det allerede i avgrensningen trekkes grenser for diskursen 

og kan ha gått glipp av noe. Når det kommer til tidsavgrensning sier Neumann at jo 
lengre tidsrom jo mer grovmasket analyse, noe som samsvarer god med målet om 

generalisering i samfunnsvitenskapen. Skritt to i Neumanns fremgangsmåte er 

inventarlisten over utsagn, ved hjelp av denne kan en finne ut om en diskurs er åpen 
eller lukket og få frem representasjoner på en enklere måte. I Neumanns tredje skritt 
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ser man på representasjonene og hvordan disse fortoner seg, er de forenende eller 

kan de skape konflikt? Her må forfatteren bestemme seg for en vinkling og prøve å 

gjøre leseren klar over dette, for eksempel ved å vise til lønn og se på 
representasjonene opp i mot forskning eller politikk om det er dette forfatteren finner 

interessant. 
 

Michel Foucault (Neumann 2001) regnes som diskursanalysens far, da det var han 

som bidro til diskursanalysen slik den kan fremstå i dag. Det eksisterte ikke en 
tilfredsstillende metode for å analysere språket i relasjon til samfunnet rundt, 

lingvistikken hadde ikke måter å nærme seg dette på. Lingvistikken så ordene som 
ord, og ikke i sosial kontekst (Neumann 2001). Foucaults poeng, er at alt det sosiale 

mennesker gjør og mye av grunnlaget for det som skjer i det offentlige rom, bygger 

nettopp på skrevne tekster. Mye av moderne kommunikasjon foregår via tekst, som 
for eksempel lover som regulerer hvordan jeg skal kjøre i trafikken, formidling av 

aktuelle nyheter eller en arbeidsinstruks fra arbeidsgiver til arbeidstaker. 
Diskursanalysen analyserer meningen i språket, men også de situasjoner hvor språk 

og begreper brukes, både når det kommer til mottakere og avsendere av budskapet. 

Den blir på denne måten en utvidelse av dokument og innholdsanalysen. 
 

Øvrelid (2002) skriver at han særlig har lett hos Foucault for å finne et overordnet 
diskursbegrep og fant at aktiviteten i samfunnet kunne leses som praktisering av 

diskursive regler, og at diskurser ikke er statiske da de vil forandre seg over tid. 

“Diskursanalyse er rett og slett en slags fortolkingsstrategi, en angrepsvinkel for å si 
noe om dette” (Øvrelid 2002:21). 
 
I motsetning til andre metoder, spesielt kvantitative metoder, fortoner diskursanalysen 

seg uten spesifikke regler eller formler som må føles. Det er mulig velge å gjøre som 

Ryghaug, eller bruke nodalpunkter2 og konnotasjoner3 slik som Øvrelid. På bakgrunn 
av dette mangfoldet kan man si at diskursanalysen er mer en samlebetegnelse for 

tilnærmingsmåter som har likheter. Neumann (2001:13) skriver at diskursanalytikere 

                                                 
2Nodalpunkt er et sentralt ord som andre ord plasserer seg rundt (Øvrelid 2002) 
 
3Denotasjon står for ordets betegnelse/hovedbetydning (Øvrelid 2002) 
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har hatt en viss motvilje til å utvikle egne metodebøker, og at dette kan spores tilbake 

til et ønske om å bryte ned skillet mellom metode og metodelære på den ene siden 

og teori på den andre. 
 

Neumann (2001) mener at diskursanalysen er ute etter å finne menings- eller 
kunnskapssystemer og vise hvordan de virker inn på samfunnet. Når noe påvirker 

samfunnet utøves det en makt, makt til eller makt over. Slikt sett har alle tekster en 

egenverdi da den kan overbevise eller overtale leseren til en handling eller holdning. 
Tekster er også kulturelt betinget. Mens det for eksempel i Norge gir mening å sette 

fokus på rullestolbrukeres fremkommelighet om vinteren er ikke dette et tema i andre 
land. Dette er fordi det er naturlig å bruke forskjellig skriftlig språk i forskjellige 

situasjoner. En akademisk tekst vil nå noen andre og kommunisere noe annet enn en 

artikkel i Norsk Ukeblad, selv om teksten opprinnelig inneholdt det samme budskapet 
om at for eksempel kosthold har mye å si for vektreduksjon. 

 
Mange har funnet Foucault sin diskursanalyse omfattende og lite tilpasset det 

forskeren har behov for. Så om han er diskursanalysens “far” har han mange “barn” 

som har prøvd å utvikle arven videre til en mer brukervennlig metode. I den grad 
diskursanalyse kan bli brukervennlig. Foucault blir kritisert av Fairclough for fravær av 

tekststudier, og hans manglende redegjørelse for sosiale mekanismer som kan føre 
til endring, mens Fairclough igjen blir kritisert for at skillet mellom diskurser og sosial 

praksis blir for uklart i hans analyser (Øvrelid 2002). Det kan være vanskelig å skille 

mellom diskurser og sosial praksis da diskurser blir påvirket av nettopp sosial praksis. 
 

Hågvar (2007) fremstiller diskursanalysen som en lagdelt fremgangsmåte, og 
eksemplifiserer denne ved hjelp av bokser i bokser (se vedlegg 1). Den første boksen 

er kulturkontekst, den spiller på hvordan samfunnet forstår seg selv. Den neste 

boksen handler om selve teksten, men ikke innholdet i denne. Men om hvor teksten 
har blitt lest, hvor og når den har vært på trykk og hvem leserne er. Den innerste 

boksen handler om selve teksten og dens innhold. Et av lagene alene vil ikke utgjøre 
en diskursanalyse, men alle lagene sammen vil det. Hågvar (2007) ser på helheten 

som en kinesisk eske, da modellen er tredimensjonal. Selv ser jeg på det som et 

kinderegg da alle tre delene er avhengige av hverandre for å utgjøre en helhet. “I 
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praksis blir ofte beskrivelse og tolkning  en  og  samme  operasjon” skriver Hågvar 

(2007) noe som også er gjeldende i denne oppgaven. Teorien og tidligere forskning 

vil definere konteksten artiklene analyseres i.  
Både hva som står i media og hva som forskes på kan sies å være en del av et 

politisk spill, og her som andre plasser er det enkelte som når opp og andre som 
faller utenfor. 

 

 
Mathisen (1997:26) mener at spørsmålet “Hvordan erverves den tillit og troverdighet 
som trengs for å vinne gehør og få  gjennomslag  i  debatter” bør stilles når det foretas 
en diskursanalyse. Det er derfor det er viktig å se på hvem som er sender og 

mottaker av budskapet når man holder på med en diskursanalyse, uansett hvilken 

form for diskursanalyse som er valgt. Hvem som er sender og mottaker av et 
budskap plasserer teksten i en kulturell eller sosial kontekst og gir teksten allerede 

der en viss verdi. Spesielt i det Norske samfunnet hvor det i stor grad kommuniseres 
skriftlig, og dette organiserer både samfunnet og hverdagshandlingene. Tekster både 

skaper, bekrefter, avkrefter og forsterker sosiale normer og sosiale institusjoner. 

Teksten får makt dersom den klarer å overbevise eller overtale leseren, især i de 
tema som har med politikk å gjøre. Videre har det blitt vanligere at politikere kan 

benytte seg av konsulenter for å få sine saker inn i nyhetene og således vinne 
terreng (Neumann 2001). Derfor må en forstå teksten ut i fra en ramme dersom den 

skal forståes på relevant måte, sånn iscenesetter teksten en viss diskursiv orden. Et 

eksempel her kan være hvor teksten er skrevet, en tekst om psykisk 
utviklingshemmede i arbeid som står i en avis kan sees på som å ha større tyngde 

enn en tekst skrevet på en blogg, men den kan også sees på som å ha svakere 
tyngde enn en tekst skrevet i et forskningstidsskrift. Iscenesettelsen kan altså være 

formatet den er skrevet i, eller språket som brukes. 

 
Jørgensen og Phillips (2005) sier at i diskurspsykologien regnes forskeren med som 

en del av instrumentet. De samme hevder også at filosofisk sett er det umulig å skille 
forskeren fra materialet som forskes på når en foretar en diskursanalyse, forskerens 

forforståelse vil alltid representere en grunnposisjon som igjen er med på å 

bestemme hva forskeren ser. Dette handler om at også forskeren er med på å 
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iscenesette i det han eller hun velger ut tekster for analyse, og igjennom tidligere 

erfaring, lesing av metode og så videre. 

 
En diskurs forståes i følge Jørgensen og Phillips (2005:36) som en “fastleggelse af 
betydning inden for et bestemt domæne”. Forfatterne ser på diskursen som et slags 
fiskenett hvor momentene i diskursen danner knutene i nettet, da alle momentene er 

forskjellige fra hverandre men likevel holder nettet sammen. Diskursen kan således 

også sies å være en reduksjon av muligheter, hvor en kan stanse momentenes 
glidning mot hverandre fordi fiskenettet strammes. Andre igjen har forklart diskurs 

som  “tekst i kontekst” (Hågvar 2007).  
 

I tillegg til at diskursen sier noe om sosiale konstruksjoner, perspektiver og så videre 

sier den også noe om hvordan slikt er normstyrt. En god del normer er allerede 
akseptert i det samfunnet de befinner seg i, og er ikke oppe til diskusjon. En slik norm 

kan være det at innbyggere i Norge skal forsørge oss selv jamfør arbeidslinja.  
 

Når det kommer til diskursanalyse som metode er den største utfordringen dette at 

det ikke finnes en fastsatt metode for å foreta en diskursanalyse. En diskurs kan 
være vanskelig å avgrense da den kan befinne seg på flere nivåer. Det kan være en 

overordnet diskurs eller en diskurs  som  har  “herredømme”, og under denne kan det 
finnes en sub-diskurs eller en underordnet diskurs som ikke helt har fått gjennomslag. 

Noen diskurser kan være veldig spesifikke og lett tilgjengelig, mens andre igjen kan 

være vanskeligere å få grep om. Diskurser kan også overlappe hverandre.   
 

Diskursanalysen plasserer seg noe inn under hermeneutikken, men i hovedsak inn 
under sosialkonstruksjonismen i vitenskapsteoretisk sammenheng (Neumann 2001). 

Hermeneutikken omhandler vitenskapen om tolkninger. Hermeneutikk er, i 

motsetning til naturvitenskap, ikke en eksakt vitenskap. Hermeneutikken forstår en 
tekst som et møte mellom forfatteren og leseren, hvor leseren ikke nødvendigvis 

leser det samme i teksten som det forfatteren mente han formidlet. Fjelland (1999) 
beskriver lesning i hermeneutisk forstand som en sirkel, den hermeneutiske sirkel, 

hvor leseren først tar et raskt overblikk for å så gå dypere og dypere ned i teksten og 

etter hvert finne meninger. Dette er også noe den som skal foreta en diskursanalyse 
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gjør. Det å komme dypere ned i teksten åpner for nye vinkler på materialet og nye 

forståelser. 

 
Sosialkonstruksjonistene mener, i følge Jørgensen og Phillips (2005:112), at måten 

mennesker forstår og kategoriserer verden på ikke er et speilbilde av verden rundt 
seg, men et produkt av historiske og kulturelt spesifikke oppfattelser av verden. 

Denne forståelsen skapes og opprettholdes gjennom sosial interaksjon mellom 

mennesker i hverdagen. På mange måter er diskursene en del av en sosial 
konstruksjon i den måte at diskursene kan være med på å opprettholde forståelser, 

og normer, i en gitt kultur eller i et samfunn. Det er ikke til å komme utenom at disse 
artiklene har en forankring i både historiske og kulturelt spesifikke oppfattelser av 

området psykisk utviklingshemmede i arbeid. Med tanke på tidligere og gjeldende 

politikk er dette et område som periodevis har fått mye fokus.  
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Representativitet 
 
Likeledes er fullstendig objektivitet er umulig i diskursanalysen, da leseren selv er et 

instrument, så forskeren eller studenten må være bevisst sin egen rolle. Tekster kan 

heller ikke løsrives fra sin sosiale kontekst, og leseren er en del av denne konteksten. 
Neumann (2001) viser også til at fenomenologien er representert i diskursanalysen 

da begge hevder at sansing ikke er umiddelbar, men at mennesker plukker ut 
sansedata fra en stor mengde for å gjøre det mindre kaotisk. Seleksjonen av 

sansedata blir påvirket av blant annet personen selv og sosial kontekst. 

 
Diskursanalysen har også røtter i strukturalismen, selv om strukturalismen i større 

grad har fokus på det fonetiske, omhandler den også at objekter ikke kan løsrives fra 
omgivelsene rundt seg. De Saussure var til inspirasjon for mange, som bygde videre 

på hans prinsipper da de mente at det trengtes vitenskap for å si noe om relasjonene 

mellom tekster og mennesker, og ikke kun på ord (Neumann 2001). 
Kort oppsummert handler diskursanalysen om å avdekke hva som blir tatt for gitt i en 

tekst (Hågvar 2007). Disse holdningene, synene og situasjonene som blir tatt for gitt 
er igjen med på å forme samfunnet slik det oppfattes. Defineres personer, eller media 

det som viktig, blir det viktig. 

 
Meningsdannelse er i følge Jørgensen og Phillips (2005) et viktig redskap for å 

stabilisere maktforhold, da maktforholdene kan bli så nøytrale at ingen stiller 
spørsmålstegn ved dem. 

 

Jøgensen og Phillips (2005) sier at fordelen ved å bruke medietekster er at forskeren 
selv ikke påvirker materialet. Dette trenger ikke nødvendigvis å være riktig da 

forskeren uansett vil lese materialet/tekstene med sin egen forforståelse. Denne 
forforståelsen kan farge diskursanalysens vinkling og gjøre at forskeren ikke er åpen 

for diskursens verden. 

 

Diskursanalysen gir mulighet til å analysere et sosialt fenomen gjennom hvordan 

mening frembringes gjennom språkbruk Samfunnsvitere bør bidra til å utvikle 
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metoden “videre ved å studere de institusjonelle rammene rundt diskursene og de 
sosiale relasjoner og prosesser som regulerer dem” (Mathisen 1997:25:25). 

 
Språket konstruerer den verden som samfunnsvitere og forskere generelt befinner 

seg i, og språket er en del av samfunnskulturen. Slik sett er samfunnsviteren med på 
å opprettholde hvordan språket regulerer samfunnet og kulturen rundt seg. I denne 

oppgaven har det vært relevant å reflektere over språk. Bakgrunnen for Mathisens 

utsagn er at samfunnsvitere må forholde seg til språket og dets påvirkning fordi også 
språket er med på å forme hvordan folk ser på verden. 

  
Lingvistikken og samfunnsvitenskapen   har  ikke  tidligere  “lånt” forskningsmetoder av 

hverandre, men det har i senere tid blitt et økt fokus på lingvistikk innenfor 

samfunnsvitenskapen. Økende informasjonsflyt kan være noe av bakgrunnen for 
dette. Denne økende informasjonsflyten er også en grunn til at samfunnsvitenskapen 

i større grad enn tidligere ser på fenomenet språk og språkets funksjon i samfunnet, 
spesielt det skriftlige språket som med nåtidens teknologi blir tilgjengelig for folk flest. 

 

Til tross for at skriftlig språk er mye brukt som grunnlag innenfor 
samfunnsvitenskapelig forskning, slik som skriftliggjorte intervjuer og lignende, er det 

likevel skrevet lite på norsk av norske forskere om diskursanalyse for 
samfunnsvitenskapene.  

 

Selv om dette er diskursanalyse av artikler er det ikke en multimodal analyse, da 
analysen ikke innebærer bilder og andre visuelle tegn (Hågvar 2007). 
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Utvalg 
 
Til tross for at det er kun 30 artikler som er gjenstand for analyse i denne oppgaven 

og de spenner seg over et lengre tidsrom er det likevel interessant fordi utvalget 
uansett kan si oss noe om tekstkultur. Med tanke på at alle artiklene er fra nyere tid 

er det naturlig å anta at de vil befinne seg innenfor samme tekstkultur. Hadde jeg 

valgt artikler fra de siste 300 år ville jeg også kunnet sett hvordan tekstkulturen 
forandrer seg. Hågvar (2007) eksemplifiserer dette ved å vise til den første utgaven 

av avis i Norge hvor førstesiden besto av et dikt som argumenterte for hvorfor 
nordmenn burde lese avisen, mens det i dag ville ha hatt en argumenterende 

lederartikkel. Dette viser at tekstkultur forandrer seg i takt med resten av samfunnet. 

Tett forbundet med tekstkultur er også tekstnormer, dette er normer for hvordan det 
er naturlig å skrive en tekst. Dagens tekstnorm for artikler er lik 80-tallets tekstnorm 

for artikler. Således er tekstnorm tett forbundet med sjanger.  
 

Hågvar (2007) mener det er viktig for en diskursanalytiker av avistekster å kjenne til 

at avisartikler er blant de mest leste tekstene i Norge, at avisene er prinsipielt 
partiuavhengig, dette sier noe om hvordan kulturkonteksten er.  Artiklene i denne 

oppgaven tilhører sånn sett den samme kulturkonteksten, selv om noe av politikken 
har endret seg på bakgrunn av ansvarsreformen. 

 

I denne oppgaven har jeg ikke tatt for meg alle situasjonskontekstene til artiklene da 
dette ville tatt en stor del av oppgaven fordi artiklene spenner seg over et lengre 

tidsrom. Journalistikk er også påvirket av trender, og ikke minst av hvilke saker 
politikere bringer opp rundt valgtider og hvilken forskning som blir tilgjengelig for 

befolkningen. Videre kunne jeg sett på hva som ellers sto i avisen den dagen, hva 

som var på forsiden, hvilke bilder/illustrasjoner som ble brukt eller hvilken side 
artikkelen sto på. Her må det nevnes at verktøyet Retriever har sine begrensninger, 

det er ikke alle artikler hvor bildene følger med eller hvor det er mulig å lese resten av 
avisen.  

 

I denne diskursanalysen er det mest hensiktsmessig å stille spørsmål til teksten 
heller enn å drive med sjangerkategorisering. Artiklene er i den kraft av at de er 

artikler innenfor samme sjanger, men kan også under dette kategoriseres i 
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undersjangre.  

 

Som student og arbeidstaker er jeg selv nært på den diskursanalysen jeg ønsker å 
foreta. Jeg leser aviser, jeg jobber og tjener penger. Jeg har en formening om at 

arbeid er viktig, og jeg ønsker alltid mest mulig utbytte av den arbeidskraften jeg 
selger til arbeidsgiver. Dette har gjort det utfordrende å se diskurser som kanskje ikke 

åpenbarte seg ved de første gjennomlesningene. Min egen forforståelse ble en 

veisperring som måtte stå til noe av arbeidet var gjort før jeg fikk lov til å kjøre videre. 
Det måtte gjøres noe med grunnlaget så veien ble kjørbar. Så måtte jeg akseptere at 

jeg selv var med på å opprettholde den sosiale konstruksjonen om arbeidets 
betydning hvor det var pengene som telte. 
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Vurdering av metoden 
 
Eco  (2002)  stiller  spørsmålet  “hva   er  vitenskapelighet?” og legger frem fire kriterier 

for å svare på dette. 

 
1. Det første kriteriet er at forskningen skal dreie seg om et objekt som er 

gjenkjennelig og definert på en slik måte at det også er gjenkjennelig for andre. Både 
arbeid, psykisk utviklingshemmede og aviser er objekter som er velkjent i vårt 

samfunn, og de tre objektene er videre utdypet i artikkelen med teori. 

 
2. Ecos andre kriterie er at forskningen bør si ting som ikke er sagt tidligere. I 

mine undersøkelser fant jeg ingen som hadde sett på dette spesifikke området i 
Norge tidligere. Eco mener likevel at en oversiktsoppgave kan være moderat 

vitenskapelig da den setter tidligere informasjon i en systematisk fremstilling. 

 
3. Det tredje kriteriet er at forskningen skal være nyttig for andre. Denne 

undersøkelsen er nyttig da den viser hvordan avisene fremstiller en gruppe i media, 
og kan dermed gi en gjøre journalister, vernepleiere og andre bevist I forhold til dette. 

Bevisste skribenter og lesere er med å forandre språkbruk gjennom utøvelse av 

språket og tilbakemeldinger. I teorien bør fremtidige undersøkelser om samme tema 
ta hensyn til de funnene som er gjort i denne undersøkelsen. 

 
4. Det fjerde kriteriet er at forskeren må legge ved materialet som er brukt slik at 

andre kan fortsette arbeidet om de skulle ønske det. Dette er mulig da artiklene som 

har vært gjenstand for analyse ligger vedlagt. Disse artiklene er premissene for hele 
undersøkelsen. 

 
Jeg vil på bakgrunn av dette hevde at metoden som er valgt utfyller Ecos fire kriterier 

for vitenskapelighet. 

 
Tjora (2012) skriver at for å se om en oppgave har kvalitet finnes det tre kriterier, 

disse er; pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet. Pålitelighet handler om hvordan 
materialet har blitt valgt ut, hvilken posisjon/relasjon forskeren har til stoffet og 
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kjennskap til stoffet på forhånd. Gyldighet sier noe om hvor åpen forskningen er og 

om det som kommer frem faktisk besvarer de spørsmålene som stilles. Dette er en 

utfordring i forskning som handler om fortolkning, noe som gjør at det er viktig å vise 
til undersøkelsens gang. For begge disse kriteriene er det også styrkende om 

materialet for undersøkelsen er tilgjengelig for andre.  
 

Samfunnsvitenskapen har ofte et mål om å generalisere (Neumann 2001, Tjora 

2012). Dette kan være både et uttalt mål eller et underforstått mål. Med dette mener 
jeg at ved bruk av samfunnsvitenskapelige metoder kan samfunnet generaliseres, og 

det er mulig å se linjer som passer for større grupper, selv om det innenfor dette vil 
finnes enkeltaktører som ikke passer inn. Andre igjen ønsker å bruke begrepet 

overførbarhet i stedet for generalisering (Tjora 2012). Når jeg sier generalisering 

tenker jeg på det som Tjora (2012) kaller for “konseptuell generalisering”, altså at det 
er mulig å finne noe som har relevans også for det som er utenfor denne oppgaven. 

Det er kanskje ikke mulig å si at resultatene kan her gjøres allmenngyldige, men de 
kan overføres til andre grupper, og er således valide innenfor sin sfære. 

 

I diskursanalysen er ikke målet å finne en sannhet, fordi det kan være flere sannheter. 
En skal ikke sortere utsagn i sekkene riktig eller galt, men en skal undersøke om det 

finnes mønstre i utsagnene, hvilke konsekvenser de gir og hvilken virkelighet de kan 
skape. Sånn sett er diskurser en form for sosial konstruksjon og gjør at tankene kan 

gå til thomasteoremet om at en situasjon er virkelig dersom mennesker definerer den 

som virkelig. 
 

En metodisk utfordring ved oppgaven er det at det ikke har vært sett på om sakene 
har blitt fulgt opp, motparten kan ha kommet til orde senere. 
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Gjennomføringen 
 
Denne undersøkelsen bygger på diskursanalysen ved Neumans prinsipper, og 

Faircloughs teori. Dette er som det fremgår under metodedelen ikke en bestemt 

oppskrift på hvordan en skal foreta en diskursanalyse, og forskeren må selv finne sin 
egen fremgangsmåte. 

 
Ryghaug (2001) fremhever følgende måte som den vanligste når man skal analysere 

tekster: Først søker man etter hva som faktisk står i teksten, og deretter undersøker 

man den dypere meningen i teksten for å så videre presentere forståelsen og hva 
teksten sier. Neuman (2001) deler også diskursanalysen inn i tre nivåer: Avgrensning, 

identifikasjon av diskursens representasjoner og diskursens lagdeling. Dette kan 
sammenlignes med Faircloughs kritiske diskursanalyse. Den kritiske diskursanalysen 

er en detaljert tekstuell studie som kan sies å være interdiskursiv, altså at man kan 

benytte en kombinasjon av tekster (for eksempel debattinnlegg og artikler) og trekker 
tråder fra lingvistikkens metoder og semiotikkens analyser (Fairclough 2005). 

 
Det første skritt er avgrensning av det som skal studeres. Problemstillingen er å se 

hvordan papiraviser omtaler temaet arbeid og psykisk utviklingshemmede. For å 

finne relevante artikler ble det foretatt et søk i det nettbaserte mediearkivet Retriever 
(tidligere atekst) -da dette arkivet har stor treff-flate med tanke på papiraviser fra hele 

landet.   Et  søk  i  arkivet  på  ordene  “arbeid”  og  “utviklingshemmede” ga 1799 treff i 
aviser fra 1982 og frem til 2011. Svakheten ved dette søket er at det gir mange treff 

utenfor området som er interessant. Jeg fikk opp flere annonser og artikler som ikke 

var av interesse for denne studien, blant annet om helsearbeideres arbeidsforhold og 
hvordan det skal rekrutteres flere inn i helseyrkene. Søket måtte da begrenses ved å 

bruke flere stikkord  i  søkefeltet.   “Lønn” ble da valgt som det ekstra søkeordet, på 
bakgrunn av at psykisk utviklingshemmede også mottar lønn for sitt arbeid og at 

dette var tema i artikler som kom frem i det første søket. 

 
Flere artikler ble forkastet da de omhandlet ansattes lønnsvilkår, mange var fra 

lønnsoppgjør og en god det var stillingsannonser. Retriever søker i alt materiale som 
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er tilgjengelig i sin database, som i stor grad består av digitaliserte papiraviser, noe 

som fører til slike treff. 

 
Treffene ble da redusert til 172 artikler fra papiraviser. Av disse ble 30 markert for 

videre gjennomlesning. De andre treffene viste seg å ikke være gode. En ble for 
eksempel forkastet da den ikke omhandlet temaet arbeid og psykisk 

utviklingshemmede, men i stedet handlet om personer som jobbet med psykisk 

utviklingshemmede (som for eksempel vernepleiere) og deres lønnsvilkår. En god del 
av treffene var også utlysningsannonser for stillinger innen helse og omsorg. De 30 

artiklene ble valgt ut fordi de inneholdt tema som var interessante for videre 
nærlesing og analyse. 

 

Artiklene spenner seg fra 1985 og frem til 2011. Bakgrunnen for å velge artikler fra en 
såpass lang periode er at det for det første skrives lite om psykisk 

utviklingshemmede i media generelt og for å se om det er en forandring over tid med 
tanke på ansvarsreformen og dens eventuelle innvirkning. Når materialet spenner 

seg over en lengre tidsperiode kan det vise til forandringer eller tendenser over tid. 

Spesielt om det er mulig å finne føljetonger. Artikler kan også si noe om språk, 
mening eller holdning forandrer seg. Er holdningene til arbeid de samme på 2000-

tallet som på 1980-tallet, eller er det andre holdninger som har blitt gjeldende? Når 
det ikke er et mangfold med artikler i løpet av kort tid, ble det mest nyttig å se på 

artikler i løpet av en lengre periode. 

 
Det ble også satt opp en inventarliste over alle artiklene, slik at en kan se hvilke 

aviser som har omtalt temaet og i hvilket år det skjedde. Dette kalles også en 
innholdsanalyse. Denne listen er vedlegg 2 i denne oppgaven. 

 

Deretter foretok jeg en gjennomlesning av artiklene for å danne meg noen tema som 
kunne hjelpe i analyseprosessen for å se hvordan psykisk utviklingshemmede i 

arbeid ble omtalt. Dette fordi hovedproblemstillingen er bred. Temaene som i 
analysen skal hjelpe meg å se på omtale er: 

 

x Er det et lokalt eller nasjonalt tema? 
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x Hvem blir intervjuet? 

x Generelle holdninger til arbeid 

x Holdninger til lønn og ytelser 

x Arbeidsplassen og dens betydning 

x Hvilke saker omtales 

x Omtales psykisk utviklingshemmede likt andre kilder 

x Er artiklene refererende eller analyserende 

x Er det forskjell i artiklene fra før og etter reformen 

 
Skritt to ble da å sette opp inventarlister over hvilke holdninger som finnes i artiklene 

jeg har valgt ut. Her så jeg etter hvilke argumenter som er med på å opprettholde en 

holdning, om det er noen motargumenter, positive ytringer eller negative ytringer.  
 

Tredje steg ble å se på om argumenter og ytringer er konstante eller om disse har 
forandret seg over tid, altså diskursens lagdeling. Jeg vil også se på hvordan disse 

forholder seg til den forskning som finnes om arbeid og psykisk utviklingshemmede. 

 
Videre fremstilling blir da: for eksempel kan jeg under lesningen se at et tema er noe 

som forekommer ofte, og artikkelen ytringene står i settes da opp i en tabell med sitt 
nummer og blir analysert i tekstuell form under. 

 

To av tabellene inneholder antall artikler og ikke direkte artikler. Med dette menes at 
det er antallet artikler som er oppgitt og ikke konkret hvilke artikler. Dette er fordi det 

under nasjonalt eller lokalt tema, og om hvem som blir intervjuet er interessant å se 
på hvor mange det er. 

 

Artiklene er videre vurdert ut i fra om det gjelder nasjonale eller lokale aviser, 
bakgrunnen for dette er å se etter forskjeller i disse avistypene. Jeg har valgt å 

kategorisere avisene i tre kategorier. Riksaviskategorien innebærer løssalgsavisene 
og det som kalles for riksspredte meningsbærende aviser (et eksempel er Dagens 

Næringsliv). Regionskategorien inneholder storbyavisene og i den siste kategorien 

finnes lokalavisene med ulik utgivelseshyppighet. Selv om Aftenposten kan oppfattes 
som en riksavis er den av Dagspresseutvalget registrert som en 
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regionsavis/storbyavis på lik linje med Adresseavisen. Aftenutgaven er inkludert i 

regionskategorien. Denne kategoriseringen er en forenkling av oppdelingen til de 

ulike dagspresseutvalgene. 
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Kapittel 4: Analyse 
 
I denne delen av oppgaven vil artiklene bli analysert ved hjelp av diskursanalysen. 
En inventarliste av artiklene finnes i vedlegg 2, og artiklene er tilgjengelige i fulltekst i 

vedlegg 3. 

 
Da problemstillingen er bred har jeg valgt å bruke forskningsspørsmål for arbeidet 

med denne oppgaven. Disse er: 

x Generelle holdninger til arbeid 

x Holdninger til lønn og ytelser 

x Arbeidsplassen og dens betydning 

x Er det et lokalt eller nasjonalt tema? 

x Hvilke saker omtales? 

x Hvem blir intervjuet? 

x Om å omtales med bare fornavn 

x Refererende eller analyserende? 

x Er det forskjell i artiklene fra før og etter reformen? 
 

 

Kort om artiklene 
 

I artikkel 1 og 2 leser jeg om utfordringene som oppstår etter endt skolegang hvor 
psykisk utviklingshemmede ikke får muligheten til å ta arbeid som andre. Disse er de 

to eneste artiklene som problematiserer denne overgangen, og er nært i tid. Artikkel 3, 

7, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26 og 28 handler om lønn og arbeidsforhold for 
psykisk utviklingshemmede. Her er det blant annet psykisk utviklingshemmede som 

har gått ned i lønn   og  som  møter   argumenter   som  “de får jo høstfest”. Som 
beskrivende artikler finnes 4, 5, 6, 13, 23 og 30. Disse artiklene beskriver enten 

arbeidshverdag eller arbeidstiltak uten å være kritisk eller spørrende i formen. 

Forskning og politikk er temaet i de resterende artiklene 11, 12, 16, 17, 18, 22, 27 og 
29. Dette inkluderer politisk duell hvor psykisk utviklingshemmede møtte politikere, 

samt måten staten gir ytelser på.  Analysen viser at det er i hovedsak nyhetsartikler 
som dominerer debatten. 
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Generelle holdninger til arbeid 
 
Generelle holdninger til psykisk utviklingshemmede i arbeid: 

Positive Negative 

1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 22  

 

Artiklene viser at alle er positive til at psykisk utviklingshemmede er i arbeid, både de 
som har et arbeid, de som står utenfor og støttepersoner. Hovedbudskapet er at det 

å ha et arbeid er positivt for selvfølelsen og for å integreres i samfunnet for øvrig. Når 
det kommer til virkemidler som er brukt er det i artiklene vist til tiltak som arbeid med 

bistand og varig tilrettelagt arbeid. Artikkel 4 fra avisa Nordlys (1989) åpner med “De 
er i ferd med å få et meningsfylt  liv  de  også!” 
 

I samsvar med forskning og teori på området viser også artiklene til at deltagelse i 
arbeidsmarkedet gir økt selvfølelse og tilhørighet til samfunnet. Dette uttales av både 

de arbeidende selv og de rundt dem. “Det å kunne være til nytte, å vise at man klarer 
å utføre et arbeid er for noen mennesker mer verdifullt enn noe annet” (artikkel 8, 

Nordlys 1994). Arbeidet fører til økt deltagelse i samfunnet for øvrig og til økt 

selvfølelse. “En jobb som har gitt livets vei en knapp sving i retning selvfølelse, status 
og livskvalitet” (artikkel 8, Nordlys 1994). I tråd med Maslows behovspyramide fjerner 

arbeidet bremseklossene ensomhet og isolasjon, og gir muligheten for å være en del 
av et fellesskap, som igjen gir mulighet til å oppleve respekt og anerkjennelse 

(Mandal 1999). Dette er også ekstra viktig for de som ikke lykkes på alle arenaer. 

Vidaråsen (“Et lite stykke Annerledes-Norge”, artikkel 13, Aftenposten 2000) som ikke 
utbetaler lønn legger likevel vekt på arbeid er meningsfylt for psykisk 

utviklingshemmede på grunn av mestring. I artikkelen står det at landsbybeboerne 
har trygd. Journalisten spør om hvordan dette er mulig. På det er svaret “-Vi har 
ingen spesiell asketisk livsholdning, men deler de statlige pengene vi får i et brorskap. 
På denne måten får vi en mer likeverdig  situasjon  med  landsbybeboerne” 
(Aftenposten 2000). Likeverdighet kan være en måte å oppleve respekt og 

annerkjennelse på. Videre vises det i artiklene at flere psykisk utviklingshemmede 
knytter relasjoner og vennskap på arbeidsplassen, og at arbeidsplassen er en viktig 
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arena for slik aktivitet. Dette er noe Barstad (2004), Mæland (1999) og Langeland 

(1999) også trekker frem, og her kan det sies å være en sammenheng.  

 
Artikkel 10, Vellykket prosjekt hjelper yrkeshemmede i arbeidslivet (NTB 1996) 

trekker frem sosial anseelse som en positiv side ved det å få en jobb å gå til.  
Artikkelen beskriver prosjektet Arbeid med bistand, hvor målet er å gi yrkeshemmede 

varig tilknytning til arbeidslivet, med lønn. “-Dermed får de sosial anseelse, og de får 
være  som  andre” uttaler Blystad ved Arbeidsforskningsinstituttet til NTB (1996). 
Anseelse handler om respekt, og respekt gir igjen en rolle i samfunnet og kan være 

med på myndiggjøring av personen.  
 

Positiviteten til at psykisk utviklingshemmede skal arbeide er i artiklene også 

samsvarende med politikken på området om at det er viktig å forsørge seg selv og for 
samfunnet økonomisk. 

 
I artikkel 8 og 27 vises det til de økonomiske forskjellene på det å ha noen på ren 

trygd eller dagtilbud, i motsetning til det å ha noen på jobb. I artikkel 8 

“Yrkeshemmede” står det “En daghjemsplass koster 120.000 kroner i året. En jobb 
her  koster  17.000  i  året” (Nordlys 1994). “VTA4 er altså et kinderegg: Arbeidstagerne 
får det bedre; samfunnet tjener på det; og  stat  og  kommune  sparer  penger” (Dagens 
Næringsliv 2011). Videre er arbeidsplassen en god arena for å forebygge helseplager, 

noe som kommer samfunnet forøvrig til gode når det kommer til økonomi, og også 

enkeltmennesket. Som det vises til her kan det være store innsparinger på å gi 
psykisk utviklingshemmede et jobb gjennom tiltak sammenlignet med en plass på 

dagtilbud. 
 

Begrunnelsen for at psykisk utviklingshemmede ikke er i arbeid er ofte at det er 

vanskelig å finne tilrettelagte arbeidsplasser for denne gruppen og at det følger såkalt 
ekstraarbeid med og både finne en stilling og oppfølging i stillingen. Videre viser det 

seg at det tidlig (artikkel 1) var fokus på produksjon og krav til effektivitet, og dette er 
noe som er konstant i den perioden artiklene er fra, til tross for utviklede tiltak og 

ordninger. “Vi vet at mange vernede bedrifter stiller ganske store krav til lønnsomhet 
                                                 
4 VTA står for varig tilrettelagt arbeid. 



56 
 

og dermed til produktivitet  hos  den  enkelte  arbeidsgiver” (Aftenposten 1985). 

Konkurranse og produksjon gjør at de som ikke produserer nok blir utstøtt fra 

arbeidsmarkedet. Dette er også noe en ser jevnt over i arbeidsmarkedet, og det 
rammer ofte de uten utdanning. Videre ser jeg at tiltak som opprinnelig var myntet på 

psykisk utviklingshemmede også blir rammet av krav til produksjon, noe som gjør at 
det er de mest produktive som beholder jobben. I artikkelen om forandringen av 

tilskuddene til VTA-bedrifter leses det at de satser på naturlig avgang når det kommer 

til å kutte kostnadene. “I Sogn og Fjordane fikk bedriftene beskjed om ikke å besette 
VTA-plasser som måtte bli ledige, og at man måtte være innstilt på en redusjon på 
inntil 30 prosent i  antall  plasser  frem  mot  2013” (Dagens Næringsliv 2011). Naturlig 
avgang vil da bety at de minst produktive forsvinner. Ved senere opptak er det da 

naturlig å tenke seg at det er de mest produktive som får plass. Kanskje dette 

forsterkes i denne uttalelsen “…eventuell  reduksjon  i  varig  tilrettelagt  arbeid  (VTA)  

skjer ved naturlig avgang eller at personer som er i VTA sikres et godt alternativt 
tilbud” (Dagens Næringsliv 2011). Hva som legges i “eller” og “et godt alternativt 
tilbud” skriver ikke artikkelen noe om, men om jeg skal spekulere kan det være å få 

de mindre produktive over i tiltak uten like store produksjonskrav. 

 
Ingen uttaler at de er negative til at psykisk utviklingshemmede er i arbeid, selv om 

noen artikler er mer nøytrale og hverken sier noe positivt eller negativt kan en likevel 
se i mellom linjene at det er forventet at alle skal ha en form for dagaktivitet. Som 

Haavorsen og Herness (2010) er inne på, har det vært liten politisk debatt om hva 

tiltak for yrkeshemmede skal inneholde, og forklaringen på at ingen er negative til 
psykisk utviklingshemmede i arbeid ligger kanskje her, da det er få alternativ til disse 

arbeidsforholdene som er tilfredsstillende og samtidig integrerende. Dette kan også 
langt på vei bekreftes av psykisk utviklingshemmede selv som i denne uttalelsen i 

artikkel 8, Yrkeshemmede: “Hvordan ville det vært uten arbeid? Du kan jo 
sammenligne det med  en  søndag.  Lang  og  kjedelig” (Nordlys 1994). 
 

Artiklene viser også at positiviteten i stor grad kan spille på hvordan samfunnet er 
oppbygd. I artikkel 1 står det følgende “…det  å  ha  et  arbeid  å  gå  til  må  være  en  

menneskerett for alle grupper i samfunnet. Først da kan man si at man er integrert på 
den  rette  måten” (Aftenposten 1985). Denne ytringen vil kategoriseres som politisk 
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da den kommer fra en politiker, og sier at for dette partiet (Det Liberale Folkeparti 5) 

og denne politiske retningen er det arbeid som er veien inn til integreringen på den 
rette måten. Det er her den politiske debatten i artikkelen slutter. Hva vil det så si å 
være integrert på den rette måten? Denne ytringen kan henge sammen med det at 

den norske arbeidsmarkedspolitikken er bygget på arbeidslinja, som et uttalt politisk 
mål. 

 

Videre står det i artikkel 2, “Vi ønsker flere varige jobber”, fra påfølgende år blant 
annet “Målet må være at alle som vil,  får  arbeid” (Aftenposten 1986). 

 
“Spesielt ille er det fordi han verken er interessert i å kutte grønnsaker eller tømme 
oppvasksmaskinen” står det i artikkel 9, “7,50 i timen er snaut, syns Klas” 
(Aftenposten 1994).  Setningen belyser både det å ha en jobb og opplevelsen av 
lønn. Videre i artikkelen er det uttalt “Hvordan skal de kunne føle at de har et 
meningsfylt arbeid når  det  verdsettes  så  dårlig” (Aftenposten 1994). Ved en første 
gjennomlesning av denne artikkelen kan det synes som om det hele handler om lønn, 

i kroner og øre. Men ved en ny lesning og å gå inn i teksten ser en at det her er 

motstridende meninger. For Helland som er arbeidstakeren artikkelen handler om er 
det selve jobben som gjør at han ikke føler han har et meningsfylt arbeid. Dette 

belyses i uttalelsen “-Men jeg vil helst jobbe hele dager. Nå når jeg jobber bare fire 
timer hver dag, blir dagene så kjedelige og lange. Jeg drømmer om en jobb med biler 
for  litt  bedre  betaling  enn  her” (Aftenposten 1994). Helland jobber med noe han 

absolutt ikke har interesse for. De fleste arbeidstakere har i en slik situasjon 
muligheten til å søke seg etter nytt arbeide, slik at de kan få en jobb de oppfatter som 

meningsfylt. Stort sett vil et jobb-bytte også innebære samme sjikt innenfor lønn eller 
en økning i lønnen. For Helland vil et jobb-bytte for det første være utfordrende å 

gjennomføre og vil i liten eller ingen grad føre til endring i lønn. Den andre ytringen i 

teksten kommer fra Hellands far, som gjør lønn til et symbol for hvor meningsfylt noe 
er. “Hvordan skal de kunne føle at de har et meningsfylt arbeid når det verdsettes så 
dårlig” (Aftenposten 1994). For Helland kan derimot meningsfullhet også måles i 
arbeidets innhold og det å ha selvbestemmelse når det kommer til hvor han skal 

                                                 
5 Norsk liberalistisk parti fra 1972-1988, dannet av venstrepolitikere som følge av EF-avstemningen i 1972 
(http://snl.no/Det_Liberale_Folkepartiet). 
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tilbringe dagene sine. Empowerment i en slik situasjon kan være å hjelpe Helland 

med å finne en dagaktivitet som passer med hans interesser, hvor det er ønsket om 

passende aktivitet som er mest i fokus og ikke lønn. Det underliggende i denne 
artikkelen er altså om arbeid oppfattes som meningsfylt. Dette er også en mulighet 

for å se at ulike mennesker legger forskjellige verdier i hva som gjør et arbeid 
verdifullt.  

 

Artikkel 10 (NTB 1996) åpner med denne setningen i ingressen: “Særlig utsatte 
grupper av yrkeshemmede personer tilpasser seg arbeidslivet lettere hvis de får 
individuell veiledning  av  en  profesjonell  hjelper”.  Artikkelens tittel er “Velykket 
prosjekt hjelper  yrkeshemmede  i  arbeidslivet”.  Ingressens første setning er ladet 

med holdninger. “Tilpasser  seg” viser til at det er de yrkeshemmede som må tilpasse 

seg arbeidslivet og ikke arbeidslivet som kan tilpasse seg de yrkeshemmede. 
Artikkelen er fra 1996 som er før det økte fokuset på inkludering som har kommet 

med velferdsmeldingene. Likevel er artikkelen skrevet i en tid hvor normalisering var 
et kjent begrep. Det står også at de yrkeshemmede må ha “individuell veiledning av 
en profesjonell  hjelper”, “individuell hjelp” og “profesjonell hjelper” kan her leses som 

noe essensielt og slik at det ikke er mulig å få dem til å tilpasse seg yrkeslivet uten 
dette. Videre i teksten kommer det en del faktaopplysninger om prosjektet, til det så 

blir opplyst at “dårligst ut kommer de sosialt  mistilpassede  deltagerne”, denne 
setningen kommer før prosjektets deltagere har blitt redegjort for, men jeg har fått 

opplyst at prosjektet var spesielt vellykket for psykisk utviklingshemmede. Om de 

sosialt mistilpassede har noe med utviklingshemming å gjøre er så langt ikke opplyst, 
det sies ingenting om dette er en undergruppering eller noe. Så kommer det mer 

faktaopplysninger om økonomien i prosjektet, at det blir gjort permanent og videre. 
Før det så kommer en oppklaring om hvem som er prosjektets deltagere. Prosjektets 

deltagere er “…personer som krever mye av en arbeidsgiver. Det er psykisk 
utviklingshemmede, folk med psykiske lidelser, folk med hjerneskader og sosialt 
mistilpassede  personer”.  

 
Siden arbeidslinja er et godt innarbeidet begrep i Norge er det også mange tiltak for å 

få mennesker i arbeid. Artikkel 10, “Vellykket prosjekt hjelper yrkeshemmede i 
arbeidslivet” (NTB 1996) om Arbeid med bistand, og suksessen med tilrettelegging. I 
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forsøksprosjektet ble “særlig utsatte  grupper  av  yrkeshemmede” gitt en profesjonell 

hjelper som ga individuell veiledning. Det fastslås i artikkelen at den var spesielt god 

for psykisk utviklingshemmede da 83 prosent fikk forlenget sine engasjement. En 
artikkel som ved første gjennomlesning viser et vellykket prosjekt, men som ved å 

lese lengre enn ingressen gir et annet bilde. “Mange opplever den yrkeshemmede 
som  masete  og  forstyrrende” (NTB 1996), er en uttalelse som kan sette 

spørsmålstegn ved om psykisk utviklingshemmede kan oppleve å få et godt sosialt 

miljø på jobb. Det sosiale fellesskapet en kan oppleve på jobb gir identitetsfølelse og 
er viktig i personlig utvikling. “Det er særlig når den sosiale atferden er avvikende, at 
det har skapt  misstemning  på  arbeidsplassen” (NTB 1996) står det lengre ned i 
artikkelen. Det at  artikkelen  kaller  atferd  for  “avvikende” er sterk ordbruk, da ordet 

avvik gir konnotasjoner til noe som drastisk forskjellig fra normalen, noe unormalt. 

Samtidig kan normalen for oppførsel variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Den 
overordnede holdningen ser ut til å vise et vellykket prosjekt, mens det også kan se 

ut som at selv om rammene rundt prosjektet når det kommer til arbeidsdeltagelse er 
der, skorter det likevel når det kommer til sosial inkludering på jobben. Det å ha det 

godt sosialt på jobben er en like stor del av integreringen som det å kunne utføre 

selve arbeidsoppgavene en blir satt til. 
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Lønn og ytelser 
 
Holdninger til lønn 

For lav Passende 

3, 9, 12, 14, 19, 20, 21, 25 19,25 

 

Positiviteten innebærer en holdning til at de får god nok lønn for arbeidet og at det er 
positivt at de er i arbeid.  

 

Tekstene er ikke ensrettede men alle uttrykker, direkte eller indirekte, en holdning til 
psykisk utviklingshemmedes arbeidsvilkår. Dette skyldes høyst sannsynlig det at lønn 

var et av søkeordene som ble brukt for å finne artiklene. Det er likevel svært 
interessant å se på dette med lønn, da dette er noe som ser ut til å komme oftest i 

media når det kommer til psykisk utviklingshemmede i arbeid. 

 
Tabellen viser at det er en klar overvekt av artikler som fremhever at psykisk 

utviklingshemmede har for dårlige vilkår på arbeidsmarkedet når det kommer til lønn. 
Tabellen inneholder både direkte og indirekte hovedbudskap som viser til vilkår om 

lønn. Ingen hevder rett ut at psykisk utviklingshemmede får god lønn, men artikkel 19 

og 25 mener lønnen er bra nok da arbeidsplassen også/heller betaler for sosiale 
sammenkomster slik som høstfest.  I artikkel 19 i Fædrelandsvennen (2005) står det 

“Fellesskapstanken  er  bakgrunnen  for  lønnsnivået”. I artikkel 25 “Kuttet lønn til 
psykisk handikappet” er det beskrevet et arbeidssenter som ikke hadde råd til å øke 

lønnen, og derfor kuttet den ut. “Vi  har  ikke  fått  noen  reaksjoner på at vi ikke gir lønn. 
De  som  er  hos  oss  mottar  trygd” (Agderposten 2009). Åtte av artiklene er direkte 
negative til lønnens størrelse. 

 
Flere artikler er inne på dette med at lønnen er en form for verdsetting av arbeidet en 

utfører, og at lav lønn fører til at psykisk utviklingshemmede og de rundt dem føler at 

arbeidsinnsatsen er lite verdsatt. I   “Arbeid og menneskeverd” (artikkel 17, 
Adresseavisen 2004) som er et innlegg i debatten om borgerlønn til psykisk 

utviklingshemmede står følgende uttalelse “Bare lønnsarbeid regnes som arbeid, og 
bare lønnsarbeidere regnes som fullverdige borgere”. Artikkelen “Skammelig  lav  lønn” 
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(artikkel 21) om vedarbeidere uttaler at det er direkte pinlig at kommunen gir så lite i 

lønn som de gjør: “For Lenvik kommune er dette en ytterst pinlig sak. At man 
lønnsmessig verdsetter viktig arbeid så lavt tjener kommunen  til  liten  ære” 
(Folkebladet 2005). 

 
Verdsetting av arbeidet kan også komme som ord og holdninger. Som det vises i 

artikkel 19 og 25 forsvarer ansatte den lave lønnen med argumenter som at de har 

høstfest og andre sosiale goder. I artikkel 19 står det for eksempel “Dessuten har de 
ansatte ønsket at vi satser på velferdstiltak  som  turer,   fester  og  julebord” 

(Fædrelandsvennen 2005). Og i artikkel 25 i Agderposten (2009) kan jeg lese “-Vi 
bruker pengene på fest og moro underveis. Vi har blant annet en høstfest hvert år 
som takk for god innsats”. De færreste ville godtatt lav lønn, eller ingen lønn, med 

begrunnelsen om at man fikk komme på høstfest eller gratis kaffe på jobben. Lønnen 
er for mange den viktigste individuelle verdsettingen som finnes i vår del av verden, 

og dette kan også gjelde for psykisk utviklingshemmede. 
 

I artiklene om camphillsamfunnene er lønnen ikke et stort tema, dette kan ha med at 

dette er en annen type for sosial organisering enn samfunnet forøvrig, og har 
bakgrunn i den antroposofiske tankegangen. Dette får fotografen i artikkel 13, “Et  lite  

stykke Annerledes-Norge”, til  å  spørre  seg  selv:  “Skal vi til en fanatisk sekt? Et fristed 
for utfreakede idealister? En kardemommeby? Et gjøkerede? Et kommunistisk 
idealsamfunn?” (Aftenposten 2000). Dette viser også tittelen på artikkel 30 til, 

“Tilsammans” (Dagbladet 2011). Denne spiller på en svensk, relativt kjent film, fra år 
2000 hvor samhold og alternativ livsstil var hovedtemaet. Fokuset til Vallersund Gård 

som artikkelen handler om kommer godt frem i dette sitatet: “-Beboerne skal kunne 
gjennomføre sin livsoppgave, hva den nå enn måtte være. For noen kan det være å 
bare være. Men de skal bli gitt muligheten til  å  realisere  sine  potensial” (Dagbladet 

2011). Her ser jeg altså samfunn hvor psykisk utviklingshemmede jobber, men med 
et annet mål enn lønn, noe som viser seg å være fremmed med tanke på 

spørsmålene fotografen stilte seg da de skulle skrive artikkelen. 
 

Som det står i flere av artiklene er det et tema at lønnen psykisk utviklingshemmede 

får i arbeid er for lav. I et debattinnlegg i Sandesposten (2010) skriver en mor “Han 
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har ikke mange kronene igjen av lønnen etter at utgifter til skatt og arbeidsreiser er 
dekket”. Tøssebro (1996) kaller lønnen for bonuspenger, Olsen (2006) er også inne 

på dette med at lønnen er lav og ikke reflekterer at det er en jobb. 
“Oppmuntringspenger” er et begrep som er brukt av flere, både i artiklene og i 

forskning. I duellen mellom psykisk utviklingshemmede og politikere, artikkel 12, 
“Seks kroner i timen i sju  år”, Bergens Tidende (1997) blir lønnen diskutert og 

følgende blir forklart om timelønnen på seks kroner: “Dette blir kalt 
oppmuntringspenger, og skal være gulrot for å få psykisk utviklingshemmede i 
arbeid”. Og i artikkel 15 i VG (2002) “Wenche gir 150 000” hvor Wenche Foss gir 

150 000 kroner til arbeiderne på Lilleveien Arbeidssenter på Marker står det “De 15 
brukerne  mistet  “oppmuntringspengene” - en femmer i timen – da den lutfattige 
Østfold-kommunen vedtok innsparinger på 5,5 millioner”. Lønn er den betalingen 

som gis for at arbeidsgiver får bruke av en persons fritid, og lønnen bør stå i forhold 
til dette og til utdanning/arbeidsoppgaver. Lønn kan altså si noe om hvor viktig du er 

for arbeidsgiver, eller hva du er verdt på markedet. Lønn kan selvsagt være en 
motivasjon for å ta en jobb, men ordet oppmuntringspenger kan gi assosiasjoner til at 

noen må oppmuntres til å gå på jobb og ikke ville gått uten disse kronene. Kan det 

være at oppmuntringspenger er en annen måte å gi lite i lønn på? Ser vi på denne 
uttalelsen i artikkelen “Egen  lønn  for  første  gang” i Aftenposten (1992), “-Vi trengte en 
person til Kjetils jobb. Men vi hadde ikke økonomi til å betale markedspris. Derfor ble 
dette en meget bra løsning, som har fungert over alle  forventninger” (Aftenposten 

1992), så kan det synes som om psykisk utviklingshemmedes arbeidskraft er verdt 

mindre enn andres arbeidskraft. Ordet “markedspris” er et ord som kan gi 
refleksjoner i denne retningen. 

 

Fra arbeidsgiveres side begrunnes den lave lønnen med at arbeidstakerne allerede 

får trygd og at de har store utgifter med slike arbeidstakere slik at det er vanskelig å 

lønne dem høyere. Når det kommer til dette med at de allerede mottar trygd uttaler 
artikkel 18, “-Uføretrygd en sovepute for ledere” i Adresseavisen (2004) følgende 

“Mange arbeidsgivere mener det da er greit at de jobber uten å få lønn for det 
arbeidet  de  gjør”. Den rådende holdningen om lønn ellers i samfunnet er at folk skal 

få betalt for å være på jobb. Lavt utdannede i Norge tjener godt sammenlignet med 
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andre land når man ser på livslønn, det ser ut som om det er få lønnsforskjeller i 

Norge. Lønnsmottakere har opplevd en reallønnsvekst siden 90-tallet (ssb.no), som 

psykisk utviklingshemmede ikke har fått være med på. Lavt utdannede har i tillegg 
opplevd større lønnsøkning enn høgskole og universitetsutdannede siden 2004 (TBU 

2011). I artikkel 19, “Jobber  for  syv  kroner  timen” (Fædrelandsvennen 2005) vises det 
til at lønnen ikke har økt i takt med samfunnet for øvrig “Flere foreldre påstår at 
lønnen var seks kroner på Valhalla først på 80-tallet”. Som det vises i artikkel 25, har 

psykisk utviklingshemmede derimot opplevd kutt i lønn i samme periode. Det kan se 
ut som om disse artiklene viser at jobben psykisk utviklingshemmede utfører ikke er 

en  “ekte  jobb” men mer en dagaktivitet for å komme til på en sosial arena og møte 
likesinnede. Artiklene i utvalget viser psykisk utviklingshemmede i arbeid gjennom 

tiltak og ikke de som har en ordinær jobb. Kun i artikkelen “Yrkeshemmede” i Nordlys 

(1994)  er  det  arbeidstaker  som  har   fast  jobb  “uten noe prosjekt i ryggen”. 

 

Selv om en jobb å gå til har noe å si for selvfølelsen, leses det også i artiklene at 
lønnen har noe å si for selvfølelsen rundt arbeidet. Ikke bare hvor mye som blir 

utbetalt, men også hvordan den gis.  I  artikkelen  “7,50 i timen er litt snaut, synes Klas”  
fra Aftenposten (1994) uttaler Rikstrygdeverket at det ikke er et problem å få utbetalt 
større deler av trygden som lønn. “Aftenposten får opplyst av rikstrygdeverket at det 
ikke er noe hinder for at trygd kan utbetales i form av lønn, sammen med 
stimuleringspenger, for at slik sysselsetting skal få mer preg av å være ordinært 
arbeid”  (Aftenposten   1994).  Dette har ingenting å si for inntekten som helhet, men 

kan ha mye å si for selvfølelsen til lønnsmottakeren. Lønn er den viktigste 
inntektskilden for nordmenn flest (ssb.no), så det å kunne si at man mottar lønn kan 

bidra til en følelse av normalisering. 

 

Argumenter som at det er positivt å ha en psykisk utviklingshemmet ansatt fordi en 

sparer på det i lønnsutgifter virker heller ikke positivt med tanke på forutinntatthet. I 
artikkelen  “Egen lønn for første gang”  ble  det  for  eksempel  uttalt   “Men vi hadde ikke 
økonomi til å betale markedspris”  (Aftenposten   1992).  Med tanke på medias rolle om 
å referere og fremstille virkeligheten, men samtidig være en aktør i forhold til å bedre 
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samfunnet, er dette på flere måter noe betenkelig å skrive, og er ikke med på å 

styrke fremstillingen av psykisk utviklingshemmede. 

 

“De slipper å leve bare på uføretrygden. Dagene har fått et innhold også for dem ” 

står  det  i  artikkelen  “ASVO-Tromsø” (Nordlys 1989) om bokbinderiet til Tromsø ASVO 
A/S. Ut i fra denne artikkelen kan det se ut som om mennesker som kun lever på 

uføretrygden også har et liv uten innhold.  Uføretrygd får i denne sammenhengen 

konnotasjonen «liv uten innhold» allerede i ingressen av artikkelen. Dette legger 
dermed føringer på hvordan leseren skal forstå det som står videre i artikkelen, og 

samtidig forstå hvorfor arbeid er viktig for de det gjelder. Teksten kan også forståes 
som at det eneste legitime som kan gi dagene innhold er arbeid, og ikke andre 

aktiviteter som kan gi glede. Sett i lys av at arbeid er viktig i det vestlige samfunnet, 

fordi vi tidligere jobbet for å tjene Gud kan det være naturlig at dette er gjengs 
mening. “-50 psykisk utviklingshemmede i Tromsø er nå klare og i stand til å ta seg 

en  jobb”  (Nordlys   1994).  Artikkelen beskriver altså at det står 50 psykisk 
utviklingshemmede   “klare” til å ta seg jobb på bokbinderiet.  Ordet  “klare” kan 

gjenspeile at disse personene før dette tilbudet ikke hadde noe innholdsrikt å bruke 

dagene på. En leser kan da spørre seg hva de har gjort før dette tilbudet kom i stand.  
 

I samme artikkel legges det vekt på at det er staten som betaler 75 % av 
driftskostnadene og investeringsutgiftene mens kommunen har de resterende 25 %. 

Med denne informasjonen kan en lese at det offentlige tar ansvar, og også mellom 

linjene at det offentlige også mener at dette gir innhold til dagene. 
 

Når det kommer til lønn er det i artikkel 4 verken positivt  eller  negativt   omtalt.   “De får 
13 kroner timen her” (Nordlys 1989) viser til et informativt utsagn som ikke virker 

verdiladet.  

 
I ingressen til artikkel 9,  “7,50 i timen er litt snaut, synes Klas” står det “-Vennene 
mine syns jeg blir utnyttet. De mener 7,50 i timen for å jobbe på kjøkkenet her på 
sosialkontoret er for dårlig” (Aftenposten 1994). Ordet  “utnyttet” blir her et knutepunkt 

eller nodalpunkt som former hvordan leseren forstår resten av artikkelen. Teksten 
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som blir presentert tidlig gir forutsetningene for hvordan jeg som leser skal lese 

videre. Her ser jeg at  “vennene”  sier  at  Helland  blir  “utnyttet”. Altså er det noen som 

står han nær og tilsynelatende vil ham vel, men jeg vet ikke hvem disse vennene er 
og om de har forstått at Helland også får trygd i tillegg til 7,50 i timen. Hvilke 

referanser vennene til Helland bruker for å si at han får dårlig betalt kommer heller 
ikke frem i artikkelen. Artikkelen avsluttes  med  “Jeg vil helst mekke biler, ikke lage 
smørbrød til 7,50 timen” (Aftenposten 1994), ut i fra denne setningen hvor det er 

Helland selv som er meningsytrer kan det tolkes at det er innholdet i arbeidet som 
ikke stemmer, og ikke lønnen i seg selv.  
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Arbeidsplassen og dens betydning 
 

Hvor jobber de psykisk utviklingshemmede som omtales i media: 

VTA Arbeid med 

bistand 

Ordinært 

arbeid 

ASVO/arbeids

samvirke 

Sysselsetting 

med bistand 

Kommunalt 

10, 19, 23, 25, 

27 

11,16 8 4, 5, 8 7 6, 9,14, 15, 

20, 21 

 

I artiklene  er  det  kun  artikkel  8,  “Yrkeshemmede”  (Nordlys   1994)  hvor psykisk 

utviklingshemmede er i ordinært arbeid, noe som samsvarer godt med Olsen (2006) 
som fant at svært få var i vanlig arbeid uten noe prosjekt rundt. Det er også få som er 

innunder Arbeid med bistand, som også stemmer overens med trenden om at 
psykisk utviklingshemmede i mindre grad enn tidligere er med i dette prosjektet. 

Samtidig er dette ikke i tråd med regjeringens politikk om selvforsørgelse. 

 
Når det kommer til folkehelseperspektivet, hvor det argumenteres med at 

arbeidsplassen er en god arena for god helse (Leira 2009) så kan det hende at en 
dagsenterplass vil kunne ha samme funksjon, så fremt det innføres noe av de 

samme godene som i et arbeid, derunder kontroll over egen aktivitet, mobilitet og 

muligheten til å møte andre. 
 

Når det kommer til arbeidsplasser og arbeidsoppgaver for psykisk 
utviklingshemmede er det ikke bare å se på hva personen kan og mestrer, 

samfunnets og arbeidslivets rammer er også et perspektiv en må ta for seg. Hvordan 

er rammene tilrettelagt slik at den enkelte skal oppleve mestring og normalisering? Er 
det mulig å gjøre dette til noe mer enn administrativ normalisering på papiret? I 

artikkel 13,  “Et lite stykke Annerledes-Norge”  i  Aftenposten   (2000) står det at det 
legges vekt på at arbeidet skal føles meningsfylt og landsbyen er til en viss grad 

avhengige av at alle, uavhengig av diagnose er med og bidrar til fellesskapet. “Deres 
arbeidsinnsats kan aldri måles ut i fra vanlige effektivitetsnormer. Målet vårt er at alle 
gjør sitt beste med de evnene de har og at motivasjonen skal ligge i at arbeidet er 
meningsfylt, for alle”  (Aftenposten   2000).  Her ser det ut som om rammene de har på 
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stedet legger opp til at alle skal føle likeverdighet og mestring. Dersom psykisk 

utviklingshemmede har en egen oppgave, for eksempel kopiering av videokassetter 

kan dette gi mestringsopplevelse, men ikke nødvendigvis påvirke samfunnet forøvrig. 
Likevel kan det se ut som om det kan påvirke arbeidsplassen i en positiv retning i det 

å  frigjøre   tid  til  andre  oppgaver:  “Men først og fremst gjør Kjetil en god jobb med 
videokopieringen, noe som igjen frigjør kapasitet til andre oppgaver”  (Aftenposten  
1992). 

 

“Hjem  igjen  – HVPU” artikkel 5 i Nordlys (1990) viser til ensomhetsproblematikken 

som mange mener har kommet  etter  reformen.  Utsagn  som  “Hjemme- og ensom”  og  

“Jeg føler meg ofte ensom om kveldene” i artikkelens ingress setter rammene for det 

som kommer etterpå. Personen som er omtalt er Skjønsfjell, en utviklingshemmet 

som faktisk har et arbeid å gå til hver dag. Etter reformen fikk han seg jobb på et 
arbeidssamvirke. Ensom blir et nodalpunkt i artikkelen som bevares når en leser 

gjennom hele teksten, og med et slikt nodalpunkt kan en utifra teksten lese at 
arbeidsplassen ikke har virket inkluderende eller normaliserende utover det å ha en 

plass å gå når andre er på arbeid. Når Skjønsfjell forteller om hvordan dagene hans 

er blir ikke nåværende arbeidsplass nevnt, men han  nevner   en  tidligere  plass;;  “Da 
jeg bodde på Straumfjordheimen, arbeidet jeg på Klubbenes fiskebruk; og der trivdes 
jeg”. Dette sier han til tross for at det i artikkelen kommer frem at han ikke likte å bo 
på Straumfjordheimen, men han likte arbeidsplassen.  
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Nasjonal eller lokalt tema? 
 
Når det kommer til omtale er det som jeg har redegjort for interessant å se på om 

dette er noe som omtales i mer lokale aviser eller i aviser som leses over hele landet. 

Dette er fordi dette kan si noe om dette er noe som blir sett på som et lokalt 
anliggende eller som et nasjonalt anliggende. 

 
Områder og temaer som har et landsdekkende omfang har tradisjonelt større 

mulighet for å komme på den politiske agendaen eller bli forsket på. 

 
Hvilken forankring har aviser som omtaler psykisk utviklingshemmede (antall): 

Riksaviser 6 

Regionsaviser 12 

Lokalaviser 12 

 

 
Når jeg ser på sakene som er omtalt i denne  kategorien  er  det  artikkel  3:  “Lavere 
lønn for utviklingshemmede”,  10:  “Vant sak mot vernet bedrift”  og  15:  “Wenche gir 
150 000”  som  kommer  fra  VG.  Av  disse  tre  sakene  er  det  kun  artikkel  10  som  har  
helsides dekning, noe jeg da kan se på artiklene fra VG finnes en avisside. De tre 

andre sakene er fra NTB tekst om et vellykket prosjekt (11), et innlegg i Dagens 
Næringsliv (27) og en reportasje i Dagbladet (30). Av disse seks artiklene er det kun 

Dagbladets artikkel  “Tilsammans” som er over flere sider og går mer i dybden. Dette 
kan være en indikasjon på at temaet arbeid og utviklingshemming i liten grad er et 

nasjonalt tema. Dette kan ha sammenheng med at det er kommunens oppgave etter 

HVPU-reformen å tilrettelegge for en meningsfull dagaktivitet (Helse og 
omsorgstjenesteloven § 3-3). 

 
Når det kommer til regions- og lokalaviser er det jevnt fordelt med halvparten i hver 

kategori. Jeg finner ingen synlige forskjeller her med tanke på det som tas opp, eller 

hvordan det vinkles. Dette kan handle om at oppdelingen mellom regions- og 
lokalaviser ikke viser de store forskjellene verken med tanke på geografi eller nærhet 

til stoffet. 
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Hvilke saker omtales, og hvordan omtales de? 
 

Er det konfliktene eller solskinnshistoriene som kommer i avisene: 

Konflikt Ikke konflikt Debatt 

3, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 
25, 29 

4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 22, 
23, 30 

1, 2, 12, 17, 18, 24, 26, 27, 
28 

 

Det virker jevnt fordelt hva slags saker som kommer til avisene, men det som er en 
debatt kan ende i en konflikt. 

 

Blir det fremstilt slik at det er smålig av samfunnet ikke å lønne psykisk 
utviklingshemmede bedre til tross for at de ikke produserer noe? Og hvordan stiller 

det seg når Olsen viser til at under 1 % av psykisk utviklingshemmede er i noe som 
ligner ordinært arbeid, antallet psykisk utviklingshemmede i arbeid med bistand 

minsker og 2/3 deler av de sakene som omtales i artiklene kommer fra en 

konfliktsituasjon eller fra en debatt? Det å fremstille et tema i lys av en konflikt kan 
være journalistenes måte å delta i samfunnsdebatten på og vise bildet av situasjonen 

slik som den oppleves for dem. Som jeg ser det, i artiklene hvor det kan sies å være 
konflikt, som for eksempel artikkel 3, “Lavere lønn for utviklingshemmede”  i  VG  (1986)  
er det to parter som er stilt opp i mot hverandre og kun temaet lønn som er diskutert, 

arbeidets betydning eller annet nevnes ikke. Reaksjonen blir omtalt med følelser 
“Skuffelsen blant de psykisk utviklingshemmede er enorm, og reaksjonene uteble 
ikke”.  Det samme vises i artikkel 9, “7,50 i timen er litt snaut, synes Klas”  
(Aftenposten 1994) hvor det er lønn som er temaet i konflikten også fra fars side og 

ikke hvor godt Klas trives i jobben sin, selv om det i artikkelen kommer frem at han 

heller ønsker en annen type arbeidsplass. Også i denne konflikten kommer det frem 
et  sterk  utsagn  “Han stiller spørsmål om virkningen av hele HVPU-reformen når de 
psykisk utviklingshemmede blir stuet vekk på denne måten”  (Aftenposten   1994).  
Dette utsagnet kan i sammenheng med artikkelen virke voldsomt. 
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Det er også et gjennomgående tema at de får for lav lønn og er utilfreds med dette. 

Media hjelper samfunnet med å skape en virkelighet, og i denne sammenheng kan 

media skape en virkelighet som ikke nødvendigvis stemmer overens med hva 
psykisk utviklingshemmede opplever   i  hverdagen.   Artikkel  10,  “Vellykket prosjekt 
hjelper yrkeshemmede i arbeidslivet”  fra  NTB hevder at kolleger ofte finner den 
psykisk utviklingshemmede som et forstyrrende element i hverdagen “Mange 
opplever den yrkeshemmede som masete og forstyrrende”   (NTB  1996).  Og  artikkel  9  
fortelles det om en psykisk utviklingshemmet som ikke ønsker å jobbe på kantine: 
“Spesielt  ille  er  det  fordi  han  hverken   er  interessert   i  å  kutte   agurker  eller   tømme  

oppvasksmaskinen”   (Aftenposten   1994). Slike artikler er ikke nødvendigvis positivt 
for intensjonen om å få flere psykisk utviklingshemmede inn i det ordinære 

arbeidsmarkedet, men kan heller forsterke det eventuelle stigmaet potensielle 

arbeidsgivere har. 

 

“Downs syndrom-fødte” er de første ordene som står i artikkel 11,  “Vant sak mot 
vernet bedrift” i VG (1994) om Johannessen “som ble oppsagt fordi han ikke fungerte 
godt nok i jobben”.  Dette  kan vise til at det for journalisten er en viktig detalj at 

Johannessen ble født med Down Syndrom, men journalisten har ikke forklart hvilke 
utfordringer som kan følge med syndromet. I denne artikkelen er Johannessen selv 

en indirekte stemme, han er omtalt, men ikke intervjuet. De som er intervjuet i denne 
saken er mor, bror, advokat og kontorsjefen i Bømlo kommune. VG kaller saken 

“hjerteskjærende” og har lengre ned en mellomtittel som er “-Hjerteløst”. “Men  den  
vernede bedriften Bømlo Industrier A/S tapte den hjerteskjærende arbeidsrettsaken 
fullstendig”   (VG  1994).  Ordet hjerteløst blir gjentatt ytterligere en gang i selve teksten, 

“-Saken viser hjerteløs behandling fra bedriftens side”  (VG  1994). Under 
mellomtittelen   “-Hjerteløst” står det at Johannessen ble oppsagt, men under 

mellomtittelen   “-To prøveperioder” står det at Johannessen ikke fikk noen oppsigelse, 

men  “han ble bare bortvist – og beskjed om at han ikke arbeidet her lengre og måtte 
gå hjem”  (VG  1994). Oppsigelse er et ord de fleste kjenner til og har assosiasjoner til. 

En oppsigelse kan være ryddig, den er gjerne skriftlig, og arbeidstaker kan selv 
levere en, det er for mange sjeldent at en arbeidstaker får en oppsigelse. Ved å 

plassere utsagnet om at Johannessen ikke fikk en oppsigelse sent i artikkelen er det 
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den som vil huskes best, fremfor den andre opplysningen om at han fikk oppsigelsen 

i  mai.  Videre  gir  ordet  “bortvist” konnotasjoner til noe brått og brutalt. Bortvist er noe 

du kan bli om du ikke kan oppføre deg på arbeidsplassen, for eksempel ved å begå 
et underslag eller sjikanere medarbeidere. Da kan det bli naturlig å stille seg 

spørsmålet om Johannessen   ble  bortvist   fordi  han   var  “downs syndrom-født” ut i fra 
denne artikkelen. 

Hvem blir intervjuet? 
 
Hvem omtales i hovedsak (antall): 

Psykisk utviklingshem-

mede 

Organisasjoner Pårørende Ansatte Politikere Andre 

12 3 1 6 2 6 

 
Denne tabellen inkluderer både direkte intervjuer og også omtaler.  

 

Hvem som omtales eller intervjuer er et interessant tema. Dette sier noe om hvilken 
vinkling artikkelen kan ta, og hvem som kan ha bragt saken på banen. Det kan også 

si noe om hvem journalister velger å intervjue, og sammenstilt med artiklene kan det 
si noe om hvordan de velger å intervjue. Bakgrunnen for å se på dette var for å se 

om det er de psykisk utviklingshemmede selv som har en stemme i avisene eller om 

det er nærpersoner som pårørende eller ansatte i kommune og lignende som talte 
personens sak. 

 
I flere av artiklene er det psykisk utviklingshemmede selv som blir intervjuet, altså blitt 

direkte intervjuet eller har ytret en mening (40 %), interesseorganisasjoner slik som 

FFO og NFU er representert 3 artikler (10 %), pårørende har hatt innlegg i 1 artikkel 
(3 %), politikere 6 % og til slutt er ansatte representert i 6 (20 %). Et eksempel på 

psykisk utviklingshemmede som selv uttaler seg eller blir intervjuet er artikkel 8 fra 
Nordlys “Yrkeshemmede”: “Å søke etter arbeid er vanskelig, sier Georg Henriksen, 
og  ser  på  meg.” 
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Om å omtales med bare fornavn 
 

Flere av artiklene omtaler psykisk utviklingshemmede med fornavn og ellers på en 

naiv måte som  eksemplifisert  i  artikkel  23,  “Lystennerne”   fra  Fædrelandsvennen  

(2009).          “-Hvorfor har du på deg den greia der? Spør Merethe og peker på Odd 
Georgs knallgule regnponcho”  (Fædrelandsvennen   2009).  Denne måten å omtale 

noen er noe som stort sett kun gjøres når barn omtales, og kan problematiseres 
ytterligere. Ser ikke journalistene på psykisk utviklingshemmede som voksne 

mennesker? Eller er dette en måte å skape nærhet til de som intervjues og omtales 

på, da nærhet kan i følge Morlandstø (1998 og 2006) være viktig for en god artikkel. 
Det at psykisk utviklingshemmede fremstilles på en annen måte enn andre i artiklene 

gjør at de blir oppfattet som annerledes og oppfatningen om «de andre» blir 
videreført. Mennesker har et behov for å kategorisere verden, og ved hjelp av denne 

fremstillingen kan psykisk utviklingshemmede bli kategorisert, noe som igjen kan 

være med på å forsterke en kanskje allerede etablert identitet som annerledes. 
Artiklene kan således være med på å opprettholde diskursen og bekrefte 

forforståelser om de andre. Denne formen å skrive artikler på, både når det kommer 
til nyhetsartikler og reportasjer er en enkel form å forholde seg til, da det i følge 

Morlandstø (2006) er få sensasjoner innenfor dette feltet. Samtidig har hun vist at 

journalister mangler nærhet til stoffet, og i denne sammenhengen ville kanskje en slik 
nærhet gitt en annen virkelighetsforståelse også for journalisten slik at fremstillingen 

kunne blitt gjort på en annen måte. Morlandstø (1998) hevder at psykisk 
utviklingshemmede oppfattes som useriøse kilder nettopp fordi de er psykisk 

utviklingshemmede, og at dette gjenspeiles i det å omtales med fornavn. Dette 

kommer i motsetning til andre kilder som omtales med etternavn. I disse artiklene kan 
jeg se samme tendens. 
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Refererende eller analyserende? 
 
I artiklene i utvalget har avisene fremstått mer som refererende enn som 

analyserende, noe som vanskeliggjør en helhetlig omtale av tema. Med tanke på at 
det er holdningsetikken som dominerer blant journalister og at denne er opp i mot 

arbeidsgiver, så kan dette tyde på at slike saker ikke ville solgt om de var 

analyserende. Som Østnor og Lunde (1998) hevder har journalistikken gått over fra å 
være samfunnskritisk til å fokusere mer på å være underholdende. Dette kan 

gjenspeiles i artiklene. Artiklene fra før ansvarsreformen bærer lite preg av å skulle 
underholde leseren, men artiklene etter reformen bærer preg av dette (13, 23, 30). To 

av disse er featureartikler om psykisk utviklingshemmede som bor i 

Camphilsamfunnene6 (13, 30).  

  

                                                 
6 Camphillsamfunn er landsbyer hvor utviklingshemmede og andre bor sammen, basert på antroposofisk 
tankegang. 



74 
 

 

Er det forskjell i artikler fra før og etter ansvarsreformen? 
 
Til tross for økt politisk fokus på området som arbeidslinja og tilsvarende forskning 

som viser at arbeid er bra for mennesker på alle områder. Politikken har hatt fokus på 
integrering og normalisering, men analysen av artiklene viser at psykisk 

utviklingshemmede fremdeles står på siden av samfunnet når det kommer til arbeid 

og arbeidsforhold. 

 

Selv om avisene i dag ikke er partipolitisk avhengige kan bakgrunnen for at psykisk 
utviklingshemmede og arbeid ikke har vært et tema være avisenes tilknytning politisk. 

Politikken har ikke hatt psykisk utviklingshemmedes arbeidsvilkår på agendaen i 

noen stor grad utenom i rent generelle vendinger i stortingsmeldinger, og det er ikke 
et tema som engasjerer. Debatten har heller dreid inn på om gravide skal ha rett til 

tidlig ultralyd, noe som er med på å ta bort fokuset fra psykisk utviklingshemmedes 
levekår. Østnor og Lunde (1998) skriver at avisene ikke er politisk nøytrale, selv om 

partitilhørigheten har forsvunnet. Dette kan virke inn på hvilke saker avisene tar opp. 

De store partiene i regjering ser ikke ut til og ha hatt psykisk utviklingshemmedes 
arbeidskår på agendaen, og dette kan dermed være bakgrunnen for at disse sakene 

ikke blir tilstrekkelig belyst i avisene. 
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Kapittel 5: Oppsummering av funn 
 
 
Problemstillingen for oppgaven var; hvordan omtaler papiraviser psykisk 
utviklingshemmede i arbeidsmarkedet - og dette har jeg sett på i lys av 

diskursanalysen for å undersøke. Diskursanalysen er en metodisk ramme for å 
avdekke mønster og sammenhenger, og ser på meningen i språket som en sosial 

kontekst i analytisk sammenheng. Neumann (2001) viste til at lingvistikken så ordene 
for ord og ikke i en sosial kontekst. Diskursanalysen som ser på meningen i språket 

var i denne sammenhengen godt egnet for å vurdere materialet, og jeg konkluderte 

opp med at denne innfallsvinkelen og metoden var den mest hensiktsmessige. Både 
for å se på hvordan omtalen var, og om det fantes noen mønster i materialet jeg 

hadde tilgjengelig. Dette mønsteret søkte jeg å finne ved hjelp av å se på utsagnene 
fra artiklene i lys av temaer som ble naturlige i gjennomlesningen. Disse temaene 

valgte jeg å bruke i min analyse.  

 
Det første jeg så på var holdninger til arbeid, og fant at ingen var negative til at 

psykisk utviklingshemmede var i arbeid. Dette viste jeg med en tabell som henviste til 
de artiklene som var direkte positive og ved å hente ut utsagn fra avisartiklene som 

viste dette. Utsagnene viste at artiklene, på samme måte som politikken, var positive 

til at psykisk utviklingshemmede var i arbeid eller et arbeidslignende forhold. Dette er 
i tråd med at det i Norge er en kultur hvor arbeid er positivt og en del av en større 

sammenheng (Haavorsen og Herness 2010). 
 

Deretter så jeg på lønn, og om denne var for lav eller for høy. Der fant jeg at mange 

så på den som for lav. Det var spesielt personer som var nære de psykisk 
utviklingshemmede som mente at lønnen var for lav. Disse personene mente at 

lønnen gjorde at jobben ikke ble verdsatt. Funnene fra papiravisene er i tråd med 
Tøssebro (1996) og Olsen (2006) som har funnet at lønnen er en slags bonuslønn og 

at den signaliserer at det ikke er en ekte jobb. For psykisk utviklingshemmede selv 

kom det ikke frem som det de var mest opptatte av.  
 

Tredje tema i analysen var arbeidsplassen og dens betydning. Under dette temaet så 
jeg at psykisk utviklingshemmede selv ønsket å arbeide, og at de heller gikk på jobb 
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enn å gå hjemme. Å være hjemme hele dagen var kjedelig, og ikke noe å trakte etter. 

På jobb møtte psykisk utviklingshemmede andre å være sosiale med. Barstad (2004) 

fremhevet at arbeidsplassen er en arena hvor mennesker utvikler vennskap med 
andre og får sosial kontakt, og slik ser det også ut til å være for psykisk 

utviklingshemmede i disse artiklene. Psykisk utviklingshemmede ønsker å jobbe til 
tross for at lønnen kan betegnes som lav, så her kan det være andre faktorer, som for 

eksempel sosiale relasjoner, venner, betydning for identitet, kontroll over hverdagen 

og så videre som spiller inn. Mæland (1999) har blant annet fremhevet 
arbeidsplassens betydning for identitet og struktur i hverdagen, noe som også ser ut 

til å spille en rolle her. Eriksen (2010) skriver om det å ha noe(n) å identifisere seg 
med, som ser ut til å være en viktig faktor her.  

 

Så undersøkte jeg om det var et lokalt eller nasjonalt tema. Her fant jeg at det i 
hovedsak var regions- og lokalaviser som omtalte temaet, som for eksempel 

Aftenposten og Adresseavisen. Når det kommer til riksavisene er det i hovedsak VG 
som er representert. Det at riksavisene ikke er sterkest representert kan tyde på at 

temaet arbeid og psykisk utviklingshemmede i mindre grad løftes opp på nasjonalt 

plan, og forblir et lokalt anliggende. Riksaviser, i sær løssalgsaviser er i større grad 
avhengig av å selge avisen ved hjelp av forsiden. Som Morlandstø (2006) var inne på 

i forbindelse med sin undersøkelse av avisenes dekning av psykiatrien og at det i 
liten grad var sensasjoner der, kan det synes slik at det er likt når det kommer til 

psykisk utviklingshemmede i arbeid.  

 
I forlengelse av dette så jeg på hvilke saker som ble omtalt. Her var det både 

konflikter, ikke konflikter og debatter. Flere av sakene omhandlet situasjoner hvor 
psykisk utviklingshemmede opplevde å få lønnen redusert. Den største konflikten, og 

det jeg vil si er den eneste sensasjonen i dette materialet er artikkelen om 

Johannesen “Vant  sak  mot  vernet  bedrift” i VG (1994). Morlandstø (2006) viste til at 
de er få sensasjoner innenfor dette feltet, men for meg var dette en sak som vekket 

inntrykk og også viste til at for ansatte i vernede bedrifter er mulig å ta en 
arbeidskonflikt til retten.   
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Det neste jeg så på var hvem som ble intervjuet eller omtalt i artiklene. Dette ønsker 

jeg å slå sammen med temaet om å omtales med bare fornavn. Mange psykisk 

utviklingshemmede ble i hovedsak intervjuet eller omtalt. Selv om de var en kilde 
kunne jeg ikke se at de ble omtalt på linje med vanlig journalistisk tilnærming til kilder, 

de ble ofte omtalt med bare fornavn og alder samt ble tillagt en noe naiv 
karakteristikk. Så selv om de var kilder, var de kanskje ikke oppfattet som seriøse 

kilder av journalistene, i tråd med Morlandstø (1998). 

 
Deretter lurte jeg på om artiklene i materialet var refererende eller analyserende. 

Altså om de kun omtalte saken, eller om de gikk i dybden og så på hvorfor tingenes 
tilstand var slik som de ble omtalt. Nærhet til temaet og kunnskap er to punkter som 

Morlandstø (1998, 2006) viser til for å få en god artikkel. Mange av disse artiklene 

fremsto som refererende. Hadde et større antall artikler vært analyserende, hadde 
det vært bedre for omtalen for psykisk utviklingshemmede i arbeid. Også den lange 

artikkelen om Vidaråsen bar preg av å ha et ønske om å underholde leseren i stedet 
for å opplyse og være kritisk. Dette kan tyde på at journalistene er under det presset 

som Morlandstø (2006) beskriver, og at det menneskelige møtet er vanskelig. Dette 

til tross for at aviser har en etisk holdning (Østnor og Lunde 1998) som burde tilsi at 
også psykisk utviklingshemmede har behov for journalistisk omtale som går i dybden 

av temaet. 
 

Avslutningsvis så jeg på om det var forskjeller på artiklene før og etter 

ansvarsreformen. For meg, ved bruk av diskursanalysen for å redusere mulighetene 
(Jørgensen og Phillips 2005), fant jeg at tingenes tilstand stort sett er de samme. 

Holdningen i materialet er at det er vanskelig for psykisk utviklingshemmede å få 
arbeid, men alle mener at de bør få delta i arbeidslivet. 
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Diskurser 
 
 

Etter å ha brukt diskursanalysen på materialet og sett på temaene jeg fant 
avdekket det seg et mønster, et slags fiskenett, etter hvert som jeg plukket tekstene 

fra hverandre og satte dem sammen igjen. Selv om beskrivelse og tolkning ofte blir 

en og samme prosess når diskursanalyse brukes som metode (Hågvar 2007) har jeg 
valgt å trekke ut drøftingen om diskursene for å synliggjøre disse. Som Jørgensen og 

Phillips (2005) var inne på er det å finne diskurser en reduksjon av muligheter, og 
etter analysen har jeg redusert mulige diskurser ned til to. 

 

Det som er interessant med å se om det finnes noen diskurser er det at diskurser 
både bekrefter og avkrefter sosiale konstruksjoner (Jørgensen og Phillips 2005). 

Diskursanalysen kan søke etter om det er holdninger som påvirker samfunnet eller 
holder en holdning konstant (Neumann 2001). Om artiklene så er det kjent at de alle 

er publisert i Norge, og kan leses av alle som ønsker det. De er produsert i 

papiraviser, og papiravisene er kjente for å være en del av den fjerde statsmakt da de 
kan påvirke samfunnet, korrigere informasjon og gi ny informasjon (Rønning 2006). 

Men hvilke diskurser bruker papiravisene for å omtale psykisk utviklingshemmede i 
arbeid? 

 
Etter å ha gjennomgått artiklene i lys av diskursanalysen ser jeg det slik at det 

foreligger det to diskurser når det kommer til hvordan papiravisene omtaler psykisk 

utviklingshemmede i arbeid. Den første har jeg valgt å kalle for lønnsdiskursen, og 
den andre for meningsdiskursen. 

 
Lønnsdiskursen åpnet seg for meg i tekstene tidlig i gjennomlesningen, både fordi 

“lønn”   var  et  av  søkeordene  og  fordi  jeg  etter  hvert   så  at  temaet   lønn   ofte  ble  

diskutert av andre enn den psykisk utviklingshemmede selv.  
 

Det første, lønnsdiskursen, er muligheten til lønn som fører til selvforsørgelse. Det vil 
si muligheten til og selv betale for hus, bolig, ferier og lignende. Motsetningen til 

selvforsørgelse er å motta stønader fra staten. Den første diskursen sikrer den 

nederste delen av Maslows behovspyramide, som er fysiske behov og sikkerhet 
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(Mandal 1999). Penger kan kjøpe seng og mat, og sikrer slik at en kan bo greit og 

motta hjelp. Når det kommer til psykisk utviklingshemmede kvalifiserer mange av 

dem til stønader fra det offentlige, og kan således sies å få oppfylt grunnsteinene i 
behovspyramiden derfra, derfor er det interessant å se på at det også for psykisk 

utviklingshemmede er lønnsdiskursen som ser ut som den diskursen som oppnår 
hegemoni. Dette har nok sammenheng med politikken om arbeidslinja hvor det er et 

mål om selvforsørgelse for den enkelte noe som reflekteres i Stortingsmelding nr. 9 

(2006-07). Inntekt og lønn er også en viktig faktor fordi lav lønn viser til høy 
dødelighet (Sund og Krogstad 2005). 

 
Meningsdiskursen er basert på hva analysen sier om hva som er viktig for psykisk 

utviklingshemmede selv. Gjennom tekstene så jeg at det ofte var andre enn psykisk 

utviklingshemmede som la vekt på lønn som det viktigste, og at det for psykisk 
utviklingshemmede selv var viktigere å ha en jobb med mening. En jobb hvor de 

kunne gjøre noe de selv likte og mestret, og som førte til at de fikk en identitet knyttet 
opp mot det de gjorde. 

 

Sett i lys av Askheim (2003) og Fischer og Sortland (2001) vil meningsdiskursen 
være en viktig diskurs. Da en jobb med mening vil gi empowerment i det at personen 

selv er med på å bestemme innholdet i sin arbeidshverdag og at arbeid igjen gir 
kontroll over fritiden. 

 

For størstedelen av befolkningen er ikke kvalifiserbare til stønader, og må derfor selv 
tjene penger for å forsørge seg selv, men de vil etter hvert kunne ta arbeid/stillinger 

som i større og større grad gjør det mulig å drive med selvrealisering, eller etter hvert 
ha tjent såpass mye at de på fritiden kan drive med selvrealisering gjennom en hobby 

eller annen aktivitet de måtte ønske.  

 
Her må en stille seg spørsmålet om det er naturlig at lønnsdiskursen skal ha 

herredømme over meningsdiskursen. Media, der i aviser, er en del av noe større som 
nok gjør at diskursene i stor grad vil følge det mønsteret til lignende diskurser for 

resten av befolkningen (Morlandstø 1998). Men denne diskursen skapes av 

journalistene og ikke av psykisk utviklingshemmede selv, som en kan se igjennom 
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den meningsdiskursen som ikke vinner frem men plasserer seg nærmest som en 

subdiskurs. Det er ikke mulig å ta en snarvei og få komme rett inn på 

meningsdiskursen, et område som er viktig for selvbestemmelse, identitet og reel 
normalisering. Dette kan sees i sammenheng med Faircloughs mening om at 

språkbruk alltid viser tilbake til tidligere diskursive struktureringer (Jørgensen og 
Phillips 2005). Innstillingene fra Torp-komiteen viste at det i etterkrigstiden ble lagt 

opp til en politikk hvor selvforsørgelse var et mål for de fleste (Innst. S 1948, Innst. S. 

1952). 
 

Lønnens betydning er allerede etablert som en av de viktigste faktorene ved arbeid i 
samfunnet, både gjennom media, som for eksempel dekker lønnsforhandlingene 

bredt og gjennom tidligere forskning som har sagt en del om lønn, eller bonuspenger 

(Tøssebro 1996) som det også har blitt kalt i tilfellet med psykisk utviklingshemmede. 
Mennesker tillegger språket mening, og når hoveddelen av befolkningen kan 

realisere seg selv og gå oppover karrierestigen kan det synes naturlig at majoriteten 
legger vekt på det å motta, da dette trengs i en verden som i større og større grad 

krever betaling for tjenester og opplevelser.  

 
I følge Rønning (2006) betegnes media som den fjerde statsmakt, og har en rolle i 

det å korrigere informasjon, referere til hendelse, kommentere og vurdere samfunnet. 
Basert på disse artiklene alene og den gjeldende politikken med stortingsmelding nr 

9 (2006-2007) ser det ikke ut som om de har ført til den store politiske forandringen. 

Noen artikler har ført til at arbeidsplasser har blitt beholdt eller at lønnen har blitt 
beholdt. Jeg ser at det allerede tidlig i perioden stilles spørsmål ved økende 

produksjonskrav og at økonomi spiller en stor rolle, men organiseringen ser ut til å 
være stort sett den samme, uavhengig av hvor pengene kommer fra. Innholdet i hva 

arbeidsplassene har å tilby har ikke altså forandret seg i stor grad, og diskusjonen 

om hva arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede skal omhandle har ikke nådd 
avisene. Med tanke på Tøssebro og Lundby (2002) som viser til at ansvarsreformen 

ikke har ført til at flere psykisk utviklingshemmede er i arbeid, og at dagtilbudene har 
gått ned, kan dette tyde på at meningsdiskursen ikke kommer godt frem, og kanskje 

ikke er så viktig for papiravisene å skrive om. Det er ofte lønn som står i sentrum for 

diskusjonen. 
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Dette kan være i tråd med den gjeldende politikken om arbeidslinja, og det som 

kalles for administrativ normalisering. Administrativ normalisering handler om at alle 
grupper i samfunnet skal motta tjenester og ytelser på samme måte (Kristiansen 

1996). Det ser ut som om arbeidsplassens andre funksjoner som selvstendiggjøring, 
identitetsbygging og rolleskapende forsvinner ut av den offentlige debatten når 

artiklene gjennomgås. Det er uheldig at dette forsvinner ut av debatten da bekreftelse 

av identitet også skjer igjennom aviser. En identitet kan bekreftes ved at du leser om 
en person som befinner seg i en lignende situasjon som deg selv (Eriksen 2010). 

 
Selv om arbeidsplassen regnes som en av de fremste arenaene for deltagelse i 

samfunnslivet (Helsedirektoratet 2006, Barstad 2004, Mæland 1999) er det ikke alltid 

slik at arbeid på en ordinær arbeidsplass fremmer deltagelse. Når det kommer til 
psykisk utviklingshemmede i arbeid må en også se på hvordan arbeidsplassen kan 

være en slik arena og om den i det hele tatt er det. Som artiklene viser er det de som 
jobber innenfor tilpassede plasser som ser ut til å oppleve mest glede og mestring på 

arbeidsplassen. Det er mulig disse opplever dette fordi de jobber på en plass hvor 

det er andre som de kan være sosiale med, eller fordi de har arbeidsoppgaver som 
de liker og mestrer. For å kunne delta i det sosiale på arbeidsplassen er det viktig at 

en arbeidstaker finner noen den deler interesser med og er på lik linje med. 
Inkluderingen gjennom arbeid må ikke skje på den måten at psykisk 

utviklingshemmede har et ordinært arbeid men faller igjennom når lunsjen skal spises.  
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Kapittel 6: Konklusjon og avsluttede refleksjoner 
 

Temaet som har blitt belyst i denne oppgaven var hvordan omtaler papiraviser 
psykisk utviklingshemmede i arbeidsmarkedet?  
 

Sett i lys av diskursanalysen har jeg funnet at papiraviser omtaler psykisk 
utviklingshemmede i arbeidsmarkedet med fokus på lønn, og lite fokus på hva 

arbeidet eller det arbeidslignende tiltaket skal inneholde. Jeg har også funnet at 

omtalen ikke i stor grad er på nasjonalt nivå, og at psykisk utviklingshemmede 
omtales på en naiv måte.  

 
Det er altså en lønnsdiskurs som styrer papiravisenes omtale av psykisk 

utviklingshemmede i arbeid i følge denne undersøkelsen. Men, det er også en annen 

diskurs, bragt frem av psykisk utviklingshemmede selv i materialet, 
meningsdiskursen. Meningsdiskursen er en del av papiravisenes omtale, men den 

faller i bakgrunnen og når ikke helt frem. Meningsdiskursen er en måte å omtale 
psykisk utviklingshemmede i arbeid på som jeg mener vil være fordelaktig for deres 

vilkår. Med tanke på at psykisk utviklingshemmede er utsatte for psykisk sykdom 

(Skullerud et al 2000) vil det å fokusere på innholdet i arbeidet fremfor lønnen kunne 
føre til bedre sosiale relasjoner, venner, økt selvbestemmelse og en positiv identitet. 

 
Det kan diskuteres om identitet er medfødt, eller om den er noe som formes gjennom 

livet og er foranderlig (Eriksen 2010). Selv er jeg en av de som mener at identiteten 

er i stadig forandring og blir påvirket av de ting som skjer rundt oss. Derfor er også 
identitet et viktig biprodukt av det å ha et arbeidsforhold. Dette biproduktet burde blitt 

belyst i større grad også i den offentlige debatten; hvorfor skal noen settes til å 
servere kaffe når det er bilmekking som er interessant for vedkommende og kan 

være med på å gi en identitet og en følelse av å være med i et fellesskap? Dette er 

spesielt med tanke på at dette er en gruppe som mottar ytelser, og i større grad er 
utsatt for ensomhet enn andre grupper. Da er det viktig at apparatet rundt er med på 

å hjelpe til med å styrke sider ved personen slik som identitet og sosial anseelse. 
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Nordmenn bruker ofte yrket sitt for å plassere seg selv i forhold til andre mennesker 

når  de  møter  ukjente.   Spørsmålet  “Hva  driver  du  med  da?”  blir  ofte  stilt  mellom  

mennesker som ikke har møtt hverandre før. Kan en ikke svare her, kan det hende at 
en føler seg mindreverdig da identitet og roller kan noen ganger fremstå som om det 

er det samme. Men mens identiteten går på personen og dens indre går roller mer på 
hvordan andre plasserer deg i samfunnet. I denne sammenhengen er også rolle av 

stor betydning, og det å få en rolle i samfunnet slik som alle andre kan være med på 

å være normaliserende. Det å være trygdemottaker kan være både en identitet og en 
rolle, og det å gå fra å være trygdemottaker til å bli lønnsmottaker kan være en 

krevende prosess. Dette er interessant å sette inn i en kulturell kontekst da det i den 
vestlige verden er vanlig å tenke at personen selv er ansvarlig for det han gjør, mens 

det i andre samfunn er vanlig å tenke at årsakene til handlingen er sosial, religiøs 

eller overnaturlig (Eriksen 2010). Så mens det i vestlige land legges vekt på at det er 
personen det er noe galt med når han er trygdemottaker kan det i andre land legges 

vekt på at det er samfunnet som gjør personen til trygdemottaker. Om en person ikke 
jobber, er det da selvvalgt eller er det et resultat av systemet? Arbeid har en positiv 

påvirkning på identiteten i følge Helsedirektoratet (2006). Arbeid og identitet kan 

således sies å høre sammen i den norske velferdsstaten, og med media da media 
kan manifestere eller forandre en opplevd individuell og kollektiv identitet. Når det da 

kan se ut som om en administrativ normalisering er det som også gjøres i media, kan 
dette ha konsekvenser for enkeltpersoner som er utviklingshemmet.  

 

Når det sies at arbeid skal være førstevalget for sysselsetting, er kanskje ikke 
ordinært lønnsarbeid det som bør brukes, men at arbeidsplasser innenfor tilrettelagt 

virksomhet i større grad brukes og kommuniseres utad som reelle arbeidsplasser på 
en seriøs og voksen måte. Det at kravene til effektivitet og produktivitet er lave 

trenger ikke å stå i motsetning til det som media eller politikken tenker på når det 

snakkes om arbeid. Kanskje må en heller omdefinere det hele til at alle i yrkesaktiv 
alder skal ha noe å stå opp til om morgenen, om det er en arbeidsplass hvor de 

mottar lønn i varierende grad eller om det er en arbeidsplass hvor de kommer fordi 
de trives sosialt. Det er i tillegg mulig å legge føringer hvor trygd omdefineres til lønn, 

slik at også tilrettelagte arbeidsplasser oppleves mer som en ordinær arbeidsplass og 

det er mer motiverende å gå på jobb på dager hvor en egentlig ikke har lyst. Nå vil 
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jeg gjerne igjen trekke  inn  setningen   fra  artikkel  1  “å være integrert på den rette 

måten”. Å være integrert på den rette måten synes igjennom avisartiklene å handle 

om det å ha en ordinær arbeidsplass med vanlig lønn, når dette er to faktorer som 
kanskje ikke er like viktige for personen selv må dette tas hensyn til i forbindelse med 

utforming av både politikk og hva som skrives i avisene.  
 

 

Kan det  være  slik  at  setninger  som  “Effektivitetskravet i de vernede bedriftene blir for 
stort”  og  “Funksjonshemmede   skyves  ut” ender opp som selvoppfyllende profetier? 

Eller kommer disse av tanken om å integrere mennesker   på  “riktig  måte” i og med at 
ordinære arbeidsplasser har produksjon i en eller annen form knyttet til seg. Alle 

yrker handler om å skape noe, om det er vedkubber, god omsetning eller kunnskap, 

og dette kan synes å ha fokuset også for arbeid for utviklingshemmede. En stor 
mengde utviklingshemmede er i stand til å skape noe, men de trenger tilrettelegging 

for å kunne gjøre det. Samtidig er det i vår tid en kjensgjerning at mye av tradisjonell 
produksjon er satt ut til lavkostland og dette påvirker hva en forbruker er villig til å 

betale for noe som er produsert i Norge. 

 
Gripsrud (1999) mente forenklet at media påvirker hvordan samfunnet og mennesket 

utvikler seg og forstår seg selv. Når avisene fremstiller psykisk utviklingshemmedes 
arbeid på en naiv måte og for å underholde, senker dette psykisk 

utviklingshemmedes troverdighet som gode arbeidstakere og senker deres vilkår på 

arbeidsmarkedet slik som for eksempel lønn. Avisene er ikke bevisst sin rolle som 
samfunnsaktør og pådriver for det demokratiske samfunn når en gruppe til stadighet 

omtales på en måte som ikke gagner dem. Politikken som foreligger om psykisk 
utviklingshemmede i arbeid er refleksjoner over hvordan det burde være. Avisenes 

rolle i dette blir mer refererende enn kritisk, informativ og positivt holdningsskapende. 

Som Østnor og Lunde (1998) var inne på er informasjon medias fremste 
hovedoppgave. Informasjon om arbeidsplassens betydning, fremfor diskusjonen om 

lønn, kunne endret diskursen avisene bruker over til meningsdiskursen.  
 

Aviser er i den situasjonen at de kan bygge opp argumenter over tid, dette har jeg 

sett i flere samfunnssaker hvor media har spilt en stor rolle. Dette kunne også blitt 
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gjort i forbindelse med hvordan de omtaler psykisk utviklingshemmede i arbeid, 

dersom journalistene velger å ha en nærhet til stoffet og ikke i samme grad 

distanserer seg fra det. Lønnsdiskursen kan fremstå som en diskurs det er lett å 
bruke, fordi alle har et forhold til lønn. Og nyhetssjangeren vil i følge Morlandstø 

(1998) videreføre de godt etablerte diskursene. Det kan bety at så lenge 
papiravisene velger å omtale psykisk utviklingshemmede i lys av lønnsdiskursen, er 

det også denne diskursen som blir rådende, både i media, politikken og hos 

befolkningen. 
 

Defineres lønn som det viktigste ved et arbeidsforhold, er det også det som blir det 
viktigste. 

 

Samtidig er det en ny debatt som bør komme, og dette er om arbeidslinja bør være et 
uttalt politisk mål, eller om målet skal forandres til om det viktigste er at alle opplever 

en hverdag med mening og mestring. Mennesker ønsker kanskje å fremstå og forstå 
oss selv som om arbeid er det viktigste for mennesket, men er det det? Kan 

“mestringslinja” være noe for framtidens politikk på dette området. Når det kommer til 

konseptuell generalisering, håper jeg denne oppgaven kan være et bidrag til 
konseptet  “mestringslinja”. 
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Kapittel 7: Etterord 
 

Denne masteroppgaven startet egentlig som et prosjekt hvor jeg hadde tenkt å foreta 

en diskursanalyse av de to velferdsmeldingene og så sammenligne disse for å se 
hva som hadde forandret seg. Så fant jeg ut at Øvrelid (2002) allerede hadde foretatt 

en grundig diskursanalyse av den første velferdsmeldingen, og en gjennomlesning 
av den andre velferdsmeldingen ga meg et inntrykk av at ting ikke hadde forandret 

seg nevneverdig. Samtidig så jeg at de utsagn og holdninger jeg så forekom på 

Stortinget ikke ble referert til i media, da jeg som et ledd i første versjon av oppgaven 
så noen timer med opptak av stortingsdebatter. Samtidig begynte jeg å fatte en 

interesse for medias fremstilling av saker på dagsordenen og innså at media var et 
tema som var både nært og fjernt på samme tid.  

 

Oppgaven har vist meg at det jeg har forventet å se ikke har vært tilfellet. 
Når jeg ser tilbake på hva jeg skrev i første utkast på den opprinnelige oppgaven har 

jeg  skrevet  at  “media ikke er en del  av  den  offentlige  debatten”, noe jeg gjennom 
arbeidet med denne oppgaven har innsett er feil. Media er i aller største grad en del 

av den offentlige debatten og en arena der mannen og kvinnen i gata, uavhengig av 

sosial bakgrunn får informasjon og forskjellige synsvinkler på det som skjer i 
samfunnet. Dette, samt diskursanalysen som kan være vanskelig å få grep om, har 

vært en del av en modningsprosess både faglig og rent personlig. 
 

Noe annet, som virkelig overrasket meg, var at jeg hadde en forforståelse jeg ikke 

visste at jeg hadde. Jeg trodde at det var lønn som var den viktigste drivkraften for 
psykisk utviklingshemmede for å være i arbeid, her ser jeg i ettertid at det faktisk ikke 

er slik. Alle mennesker, uavhengig av funksjonsnivå, diagnose, kjønn og alder, har 
behov for et arbeid med mening.  

 

Diskursanalysen   har  forandret  mine  “tatt   for  gitt”-heter. 
 

Sett i lys av materialet jeg har presentert her håper jeg flere blir nysgjerrig på 
diskursanalysen og ønsker å prøve seg på denne fremover. Metoden trenger 

modning også hos den som skal benytte   seg  av  den,  og  er  ikke  en  “ekspress” 
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metode. Diskursanalysen er også et spennende tema for og utforske maktforhold i 

tekster, noe som er interessant i en tid hvor flere kjemper om penger fra samme 

budsjett. 
 

Jeg hadde forventet mer aktive og kritiske journalister, da jeg har sett på journalister 
som en type voktere for samfunnet. I stedet fant jeg at journalistene i stor grad har 

vært med på å vedlikeholde de normene som har vært for psykisk 

utviklingshemmede i arbeid. Jeg oppdaget ved hjelp av diskursanalysen at de ikke 
var så kritiske som jeg hadde trodd. Om jeg hadde oppdaget dette ved hjelp av en 

annen metode er usikkert, men jeg tror ikke det. Dersom journalister i større grad 
hadde satt seg inn i den forskningen som gjøres på feltet tror at normene over tid ville 

forandret seg, men dette fordrer også at forskere gjør sitt eget materiale mer 

tilgjengelig med tanke på språk og fremstilling. Det akademiske språket kan synes å 
ha barrierer og virke vanskelig når en leser noe som ikke er fra eget fagfelt, dette vil 

jeg anta også gjelder for journalister. Med mer tilgjengelighet vil også situasjoner der 
forskningsresultater er tatt ut av kontekst bli færre, og en mer reel fremstilling av 

virkeligheten vil kunne bli en realitet. Likeledes må også forskere tørre å gjøre sine 

funn mer tabloid tilgjengelige, selv om det ikke gir publikasjonspoeng. Forskning 
handler om å gi ny og øke kunnskap, og kan det øke kunnskapen hos befolkningen 

kommer man langt i det å forandre holdninger og normer. 
 

Oppgaven har kostet noen sene netter, frustrasjon, lite sosialt liv og noen kilo opp de 

siste månedene, men den hadde ikke blitt til om modningsprosessen ikke hadde 
funnet sted. Det å bruke en metode som til tider har følt som å springe hit og dit uten 

mål har vært frustrerende, men også utviklende for måten jeg nå leser på og ser på 
aktuelle hendelser i nyhetene. 

 

Ved en senere anledning hadde det vært interessant og intervjuet journalister som 
skriver om slike tema for å se på bevissthet, kunnskapsnivå og interesse for slike 

saker, for eksempel gjennom fokusgruppeintervju for å få i gang refleksjoner og 
debatter. Det hadde også vært interessant å sett på hvordan psykisk 

utviklingshemmede selv opplever artiklene, samt hvordan pårørende og andre 

nærpersoner reflekterer over hvordan tingenes tilstand omtales i avisene. 
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De siste tankene jeg gjør meg er: Når avisene i sine reportasjer legger vekt på at et 

meningsfylt liv innebærer å være i et godt lønnet arbeid, er det da en sannhet? 
Kunne tingenes tilstand vært annerledes med en annen dekning av området? 
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Arbeid for funksjonshemmede efter endt skolegang
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 26.06.1985.
ROGNAN LILLIEN. Side: 4.

Av Lillien Rognan, nr. tre på DLFs liste i Oslo I

Det Liberale Folkepartiet, som står helt

uavhengig av alle yrkesgrupper eller

interesseorganisasjoner, er vi sterkt opptatt av å

ta vare på og støtte opp om de svakest stilte

gruppenes rettigheter

og muligheter. Det er så lett å si det, men

dessverre like lett å glemme det i praksis,

at alle bør få del i samfunnets goder.

En gruppe vi selvsagt er sterkt opptatt av, er de

funksjonshemmede. I de senere år har

skolemyndighetene drevet en utstrakt integrering

av funksjonshemmende,

også psykisk funksjonshemmede. Efter fullført

grunnskole har også flere funksjonshemmede

elever efterhvert fått tilbud om videregående

skoler eller folkehøyskoler.

For mange kan en si at integreringen har vært

vellykket. Men det store problemet melder seg

først når skolegangen er avsluttet, for hva skal

elevene gå til efterpå? Integreringstanken kan

virke nokså meningsløs hvis disse elevene ikke

får et sysselsettingstilbud efter endt skolegang.

Idag står en rekke av dem i fare for å bli gående

uvirksomme hjemme eller bli overført til en

kostbar institusjonstilværelse.

Vi må derfor kreve at det blir opprettet

arbeidsplasser for funksjonshemmede. Det må

bli et forpliktende

samarbeid og faste samarbeidsrutiner mellom

videregående skoler og arbeidskraftmyndighetene

for å få dette til. Også andre etater kan det være

aktuelt å opprette et samarbeid med. Idag er det

dessverre slik at det hersker usikkerhet om hvem som

har det formelle ansvar for denne gruppen elever efter

videregående skoler.

Vi vet at mange vernede bedrifter stiller ganske store

krav til lønnsomhet og dermed til produktivitet hos den

enkelte arbeidstager. De har derfor i stor grad vært

lukket for svakstilte som f.eks.

psykisk utviklingshemmende. Det er flere måter å løse

dette på, f.eks. ved å gi en konbinasjon

av lønn og trygd. En må også være villig til å la bedrifter

/ butikker o.l. få en godtgjørelse når de tar inn en elev i

opplæring.

Behovet for slike arbeidsplasser blir stort de nærmeste

årene. Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus har

av skolesjefen fått melding om at det i kommende

treårsperiode blir ca.

60 elever årlig som vil ha behov for tilrettelagt arbeid /

sysselsetting. Dette gjelder elever med generelle

lærevanskeligheter av lettere grad og psykisk

utviklingshemmede av moderat grad, pluss Osloelever i

statlige videregående spesialskoler.

Det er gjort henvendelse til skolesjefen om

leie av ledige skolelokaler for å opprette arbeidsplasser

for psykisk utviklingshemmede. Vi håper dette går

iorden, men vil likevel understreke

arbeidskraftmyndighetenes ansvar på dette område.

I Det Liberale Folkepartiet mener vi at det å ha et arbeid

å gå til må være en menneskerett for alle grupper i

samfunnet. Da først kan man si at man er integrert på

den rette måten.

© Aftenposten
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Vi ønsker flere varige jobber
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 03.03.1986.
STAFNE ANNE LISE. Side: 10.

- Det å ha jobb betyr ikke bare sysselsetting og

lønn, det er også selve inngangen til deltagelse i

samfunnslivet i vid forstand. Funksjonshemmede

ønsker å delta på linje med andre, men altfor

mange unge stenges ute fra arbeidsog

samfunnsliv,

sier daglig leder i Funksjonshemmedes

Fellesorganisasjon,

AnnMarit Sæbønes.

- Unge psykisk utviklingshemmede er blant dem

som stiller aller svakest når de som 1819åringer

ikke har noe tilbud fra skoleverket lenger.

Helsevernet for psykisk utviklingshemmede har

endel trenings og sysselsettingstiltak, og man

har arbeidssamvirkene som er satt i gang av

arbeidskraftmyndighetene.

Men der finnes det foreløbig bare ca. 250

plasser i hele landet.

- Vårt inntrykk er at attføringsapparatet skal vel

også være et tilbud til denne gruppen?

- Vårt inntrykk er at attføringsapparatet i stadig

mindre grad imøtekommer funksjonshemmedes

behov. Effektivitetskravet i de vernede bedriftene

er blitt for stort. Efter min mening står det i klart

motsetning til behovet for utredning, vurdering og

trening av den enkelte klient som er nødvendig

for en vellykket attføring.

Funksjonshemmede skyves ut?

Det er også, et faktum at stadig nye grupper

kommer inn i attføringssystemet, folk med

psykososiale problemer utgjør en stor gruppe, og

man har også fått flyktningene. Så lenge

apparatet ikke bygges ut tilsvarende, er vi redd

for at noen blir skjøvet ut. Ved Statens

attføringsinstitutt

i Oslo ser vi for eksempel at alle

omsorgsfunksjoner efterhvert faller bort, og det

innebærer at funksjonshemmede som trenger

hjelp til praktiske, daglige ting ikke kan bruke

dette tilbudet, sier AnnMarit Sæbønes.

Vernede arbeidsplasser i statlig og kommunal

virksomhet er den ordning funksjonshemmede sier seg

svært fornøyd med. På Kommunal og

arbeidsdepartementets budsjett for 1986 er det satt av

ca. 93 millioner kroner til lønnstilskudd for

yrkeshemmede i offentlig virksomhet. Det er betydelig

mindre enn tidligere år, men det er forutsatt at også

beredskapsmidler på departementets budsjett skal

kunne brukes til dette formålet, og statsministeren har

garantert oss at det samlede beløp ihvertfall ikke skal bli

lavere enn fjorårets. Ulempen med ordningen er at den

er tidsbegrenset for den enkelte arbeidstager - efter tre

år må de ut. Manglene på varie vernede arbeidsplasser

er en stor svakhet ved systemet, sier AnnMarit

Sæbønes.

Flere varige jobber

- Efter vår mening må det satses mye mer på vernede

arbeidsplasser, også av varig karakter, i det ordinære

arbeidsliv. Overgangen mellom

trygd og arbeid må mykes opp, slik at det blir mulig å

kombinere trygd og deltidsarbeid, også

ved lettere grad av uførhet. Målet må være at alle som

vil, får arbeid. Men det må ikke medføre press på dem

som ønsker å være trygdet, som er slitne og føler at de

ikke har mer å gi i arbeidslivet.

Det er stort behov for å få styrket arbeidsmarkedsetaten

slik at attføringstiltakene kan bli bedre fulgt opp. Det er

et mål at attføring alltid skal være prøvet før en person

trygdes, men det skjer ikke alltid idag. Det trengs blant

annet langt flere konsulenter som er øremerket for ulike

typer funksjonshemninger.

Hvis jeg skulle føye enda et ønske til listen, må det være

at holdningsendringene skjedde noe

raskere. Det sitter fremdeles igjen mange fordommer om

hva funksjonshemmede kan og ikke kan greie i

arbeidssammenheng, sier AnnMarit Sæbønes.

Bildetekst: - Det er stort behov for flere varig vernede

arbeidsplasser for funksjonshemmede, sier AnnMarit

Sæbønes, daglig leder i FFO.

© Aftenposten
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MED1SMNMANN
HEROI N- ^sk^tTIL TALT-JHHH L. J IH. ^H^tfl _¦¦¦_ -JL JslsVL. -JHHL-^i JH L

.Av TO« STRAND
Heroin og religion var nøkkelordene da Eidsivating lag-
mannsrett i går sta rtet den første av flere rettssaker mot
gambier e som er tilt alt for heroinsmugli ng til Norge. Medi-
sinmannen Sheikh Jallow (20) hevdet at han ble lurt til å bli
heroinkur ér under påsku dd av at de trengt e en medisin-
mann til å be for dem.
Jallow er sønn av en av Gam-
bias største og mektigste me-
disinmenn, og regnes derfor
som en religiøs kapasitet.
Han innrammet i rett en i går a ha '
smuglet £62 gram heroin med natt-
toget fra Køben havn til Norge 16. sep-
tember 1 fjor. Partiet var ver dt '2f>
millioner kroner på gata 1 Oslo. Men
han nektet å ha smuglet et kilo he-
roin fra , Thailand til Danm ark 10 da-
ger f»r.

På tiltalebenke n sitter også A lasan j
Greorge (32). som var bosatt i Gøte-
borg, og Dawda Sarr (30), som bodde |
i Oslo. Aktor , statsadvok at Ellen Ho-
lager Andetues , mener disse to var
henholdsvis skandinavisk mottaker
a,v heroinpartiet og medhjelper.

Hovedmannen
Ifølge påtalemyndighete n er det

gambleren Ebrlma «Small» Jallow
som har vært gabierlig&ens hoved-
mann. Han ble i var demt til syv års
fengsel 1 København.

Han skal igjen ha arbeidet inder
thaien Dhaw eezap Nutwong . som
også er dømt til syv års fengsel. Nut-
wong, som fra før har en narkotika-
dom på seks års fengsel fra Sverige
på seg. skal også ha hatt en gruppe
thaier som kurerer til a arbeide for
Mg.

Flere av disse sitt er arrestert rundt
om i Europa , blant annet i Frankrike.
Både Nutwong og «Small» skal vitne i
saken i Eidsivatin g lagmannsrett.

itftfsfffirer
Ifølge medlsjnmannen startet hans

kontakt med gambierligaen i 1984.
— Smal l oppsøkte meg i Gambia og

ba meg komme til Danmark for å be
for ham . Han sa at det var mange
muslimer i Europa , men at de ikke
hadde noe sted hvor de sammen kun -
ne be til Gud. Vi kunne samle mange
og be til Gud sammen , sa Jallow.

Small «kal ha betalt reise og leilig-
het for Jallow t København. I fjor
høst, da de Ifølge tiltalen skal ha
smuglet ett kilo heroin fra Thail and
til Danmarl , Invite rte .Small medi-
sinmanne n med på en reise til Thai-
land.

— Som medisinmann tenkte jeg at
det var interessant å reise til Thai -
land og se hvordan de ber til Gud der.
De er buddhister , og J eg er muslim.
Far er en religiøs leder i Gambia.
Derfor tenkte jeg det ville vaere inter-
essant å lære om deres religion , sa
.T ni In w

Koffert
I Thailand kjøpte Small både klær

og en ny koffert til medislnmaNnen.
Ifølge hans egen fork laring hadde
han med kofferten tilbake til Dan-
mark , hvor den ble overlevert til
Small igjen . Medisinmannen har in
fen anelse or» når eller hvord an

mali kune få plassert et kilo heroin 1
kofferten . ¦¦•

tO dager senere fikk meHHs lnman-
nen klistret en pakke med 262 gram
heroin på, ryggen og ble «endt m«d
nattoget til Oslo.

I bagasjen hadd e han adressen til
en av de medt lltalte «om bodde i Oslo.
Ved 06-tlden om morgenen bl« han
tatt 1 en kontroll ved Mosa .

Hvorfor «kulle du egfcntll g kom
me til Damark , ville statsadvokat Ho
lager Andcnæa vite.

Small fork lart «• n \  ICuropn ikke
er noe trygt stert A vmrr>. l>u ka» gå på
gata , og «A eksplode rer plutselig en
bombe. I Gam bla kun du ga på r. ' » ' "
med en million I lomma , uten Å bli
robbet . Derfo r nkulle ]eg tie for Small
og andre muslimer Jeg «kulle bv. til
Gud om ut <1<: ble beskyttet mot onde
Ander og ikke kom i kl a t r» — •
politi et . Yor klu rt - .ri med

LAVERE LØNN
for utviklingshemmede

Av ODD ROAR LANGE
MOLDE (VG) 120 psykisk
utviklin gshemmede ved
Hellandheimen i M«re og;
Romsdal har fatt innholdet 1
lønningspo sen redu sert fr a
240 til 210 kroner pr. måned.
Dette er et ledd 1 fylkeskom-
mune ns sparepakke for 1986.
Skuffelsen over A få skåret n«d ar-
beldsoppmuntring spengene er stor
ved Hollandheimen. Innspar ingen
betyr 2ft 000 kroner av et b»'^ ojel

 ̂ p ^?iY m'il lftBfr kr Qi>«^ .
I>cU ** ,.r helt u i r i i i i ij : m I d m I . aler

fegiig le«1er Bjørg Uri til VG. iy
er ufattelig «t de n««'^ K %~£.
[Ingshem r. ;

 ̂
fåp m,ndrc ulb,talt

lU i «Ut arbeid , m«na de andr <- fAr
l»i in. s i>A li 'KK . VI «tår 1 dag full a ten

dlg hjelpe sløse overfor helse- og so-
sialstyret s vedtak .

i arbeid
Over 100 av de 1 alt 164 beboerne

ved He llandhel men er 1 arbeid , i ar-
beids stua , gartneri eller verksted.

I>e fikk før innspa.rln f(«n kr. 2 ,00
pr. time I arbel daoppmunt i'IngHp nn
K < -r  Kn i.) f K i ,t ,  i l , . t K if i  t forhol d til
«i.-i tota le budsjettet.

Men helse- og sopi " ' ' vr <> . i Mog Romart -» - iente noé
a
annct , " vi'.uer ned til l,7fl pr. time» .

Dermed blir dot kr 301 mindre pr.
må ned for <ie psykl w k ^ViKiin tf s-lM M> I1K- . I .  r> '

Skuttvlam
l edelsen ved Hellandhelme n ut-

satte nedskjæringene i det lengste
Vedtaket ble fatte t i flor . men først I

september I år ble det satt ut 1 livet.
Skuffelsen blant de psykisk utvik-
lingshemmede er enorm , og reak-
sjonene uteble ikke. Fire av beboer-
ne har sendt et brev til helse- og so-
sialstyret , der de ber om å få t ilbake
sin gamle lønn pa kr. 2.00 pr. tlm*»

,JB«ya^*;m«.ssig
Inn sparingen 1 arbe idsoppmun

tringapengen e er et l«dd 1 en total
ap&repakke for den fylkeseide H el-
landheimen 1 Veatnea kummuiic, .*»t»r
for Molde.

- i ' «- i i t '  er en bagatellmessig inn
H purtng « ¦ ) ¦ un lite klokt  psykologisk
iu -( l: ikj ;> i u i K.  «ler Grethe We ater
y n n n \  Hm l < >  I helse- og soBlalstyrct .

Fy lkeN helNeN lefen I M«re ok
HoiiiMdal vi l  mi ufi iiii- ri in -r«- på hu.
kon og ne hva Hum hWai» KJ » r«tM m«d

i 65 OOO i
Også neste uke vi] tilta- I
lebenken i Eidsivating

I lagmannsr ett være be-
I satt av gambiere tilt alt

for heroin-srn ugling. Det
I dreier seg om nærmere I

et halvt kilo heroin — I
over 65 000 br ukerdoser ,

I med en saJgsverdi på
gata på dr øye 4,5 milli- I
oner kroner.

Tre gambisk e menn er
I t iltalt for å ha innført

437 gram her oin med tog- I
fra Nederland. To andre
g-ambiere er tiltalt for å

i ha mottat}: , oppbevart og l
solgt deler av partiet.

Side: 17.
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ASVO-Tromsø
Nordlys Morgen. Publisert på trykk 07.09.1989.
BJøRN H. LARSSEN. Seksjon: BY.
Side: 2.

Nytt liv - med fast jobb! TROMSØ: De har grunn til

å være glade. De er i ferd med å få et

meningsfylt liv de også. De møter opp før

arbeidstid, ivrige etter å ta fatt på - for mange av

dem - sin første jobb. De slipper å leve bare på

uføretrygden. Dagene har fått et innhold også for

dem. Ikke rart at Konrad

Paulsen, Rita Irene Hansen og Frode Normann

Pedersen smiler. De er blitt ansatt i bokbinderiet

til Tromsø ASVO A/S. En nyopprettet bedrift i

Tromsø kommune. - Dette er ment å være et

reelt arbeidstilbud til funksjonshemmede som

ikke har muligheter til å skaffe seg et arbeid på

det åpne markedet, sier distriktsarbeidssjef

Ellinor Elvevoll. På denne måten håper vi at også

de funksjonshemmede kan få et meningsfylt liv.

Og vi tror de har i seg ressurser som vårt

samfunn kan dra nytte av, sier hun. - 50 psykisk

utviklingshemmede i Tromsø er nå klare og i

stand til å ta en jobb. I tillegg regner vi med at

det er minst like mange andre

funksjonshemmede som burde hatt et lignende

tilbud, sier disponent Erling Kristiansen i Tromsø

ASVO A/S. Bokavdelinga, som har vært i gang i

godt og vel en måned, har i dag ni ansatte. - Vi

tok inn seks nye i går. Og i løpet av november tar

vi inn seks til. Dermed kommer vi opp i 15 som vi

har fått penger til, sier disponent Kristiansen.

Tromsø ASVO A/S er ingen vernet bedrift - i alle

fall ikke i tradisjonell forstand. I vernente

bedrifter får folk lønn, og meningen er at de skal

gjøres "arbeidsklare" til mer tradisjonelt arbeid. -

De ansatte oppebærer sin uførepensjon mens de

jobber her. Men de kan tjene ca. 16 000 kroner i

året ved siden av pensjonen. De får 13 kroner i

timen her, sier disponent Kristiansen. - Det betyr

vel at dere kan tilby bokbinding til dumpingpriser? - Nei.

Vi konkurrerer på helt vanlig forretningsmessig basis

med andre bokbinderier - og vi holder oss til priser de

andre bokbinderiene har, sier Kristiansen. ASVO står for

arbeidersamvirke i offentlig virksomhet. I Tromsø ASVO

A/S er Tromsø kommune eneaksjonær.

Bedriften er opprettet etter en samarbeidsavtale mellom

kommunen og staten.

Staten betaler 75 prosent av driftskostnadene og

investeringsutgiftene. Resten betales av kommunen. -

Blir ikke dere en konkurrent med Tromsprodukt A/S? -

Nei, understreker både Elvevoll og Kristiansen. Dette er

ei gruppe som Tromsprodukt A/S ikke kan ta imot. Ideen

om å opprette en slik bedrift i Tromsø oppsto allerede i

1983. Den ble fulgt opp to år seinere, men først i 1986

begynte det å bli litt mer fart i planleggingen. Disponent

Kristiansen gir sterk ros til kommunaldirektør Sigurd

Beite for hans innsats med å drive fram denne saka. -

Meningen er å dele Tromsø ASVO A/S i tre enheter. Ei

grønn avdeling som skal stå for skogsdrift og beplatning

m.m.. Ei blå avdeling som skal drive med

verkstedarbeid, pigging av dekk o.l. og ei hvit avdeling,

som er bokbinderiet. - Erfaringene fra bokbinderiet så

langt er meget gode, sier disponent Kristiansen. I tillegg

til disponent er det også ansatt en verksmester og to

arbeidsledere. I Troms er det i dag ni ASVO-bedrifter. For

å bli ansatt i slike bedrifter, sender man søknaden til

Arbeidsformidlinga.

Konrad Paulsen (nr. 2 fra venstre), Rita Irene Hansen og

Frode Normann Pedersen (nr. 2 fra høyre) er blitt godt

mottatt av Sverre Lund (t.v.), Leif Sørensen og Erling

Kristiansen på bokbinderiet.

© Nordlys
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hjem igjen - HVPU
Nordlys Morgen. Publisert på trykk 07.06.1990.
RAGNHILD ENOKSEN. Seksjon: TROMS'NORD.
Side: 11.

Hjemme - og ensom STORSLETT: - Jeg føler meg

ofte ensom om kveldene. Folk nå for tida holder

seg bare hjemme og ser på TV, de har ikke tid til

å gå på besøk til hverandre. Likevel vil jeg ikke

tilbake til institusjon, aldri i verden. Alf Charles

Skjønsfjell sitter i sitt lille hjem på Storslett og

spanderer kaffe. For åtte år siden flyttet han for

seg selv, som en i fortroppen for den HVPU-

reformen som nå er vedtatt som lov. Alf Charles

Skjønsfjell har vært pasient på Landeskogen

diakonhjem i Vest-Agder, på Trastad gård ved

Harstad og på Straumfjordheimen i Nordreisa.

Samtidig som han forlot institusjonslivet og

bosatte seg i en vanlig bolig i et vanlig boligfelt,

fikk han jobb ved Nordreisa Arbeidssamvirke. Det

er en bedrift som gir arbeid til

yrkesvalghemmede. - Her i huset mitt skal jeg bo

så lenge jeg har arbeid, sier Alf Charles

Skjønsfjell med ettertrykk i stemmen. - Da jeg

bodde på Landeskogen ringte jeg ofte hjem til

min mor og spurte om hun ikke kunne få meg

vekk derfra. En dag sa hun at hun hadde ordnet

med papirer så jeg kunne reise nordover, legger

han til. Selv om Alf Charles fikk komme til sin

egen landsdel, fikk han ikke være hjemme. Han

reiste til Trastad. Da Straumfjordheimen ble

opprettet, fikk han plass ganske nært

barndomshjemmet. Men småhjemmet i

Straumfjord var heller ikke rette stedet for ham.

Etter et par år fikk han sitt eget hus, med stue,

kjøkkenkrok, et soverom og to boder. Han har sin

egen lille hageflekk med gjerde rundt. - Da jeg

bodde på Straumfjordheimen, arbeidet jeg på

Klubbenes fiskebruk, og der trivdes jeg. Men jeg

likte ikke å bo på internat, fikk aldri fred og lov til

å bestemme selv, sier han. Alf Charles Skjønsfjell

forteller at han er blitt 46 år. Han gjør de fleste daglige

oppgavene selv, noe overlater han til andre. - Jeg har en

hjemmehjelper, ho Aud Levang, som kommer hit hver

mandag, tirsdag, torsdag og annenhver lørdag. De andre

dagene har hun fri. Helt siden jeg flyttet for meg sjøl har

en som heter Arvid Vollstad vært støttekontakt for meg.

Men han sluttet sist vinter. Han fikk ikke søndagstillegg,

og da kan en ikke vente annet enn at han ville si opp.

Jeg skjønner ikke hvorfor ikke støttekontakter kan få

ekstra lønn i helgene, slik som andre, sier Alf Charles

Schønsfjell og mener de personene som bestemmer må

gjøre noe med det. Aud Levang sitter ved kaffebordet, og

hun forteller at hun arbeider ti timer hver uke hos Alf

Charles. - Jeg vasker og rydder, koker middagsmat og

setter den i kjøleskapet så han sjøl kan varme opp de

dagene jeg ikke er her. Før hadde han støttekontakt ti

timer i uka. Fra midten av juni skal en miljøarbeider

overta oppgavene som støttekontakten hadde, forteller

Aud Levang. - En miljøarbeider har ett-årig utdannelse og

en støttekontakt har ingen fagopplæring. Å sette inn en

miljøarbeider i stedet for en støttekontakt er en

oppjustering av det tilbudet Alf Charles Skjønsfjell hittil

har hatt, sier Geir Wang, prosjektleder i Nordreisa for

HVPU-reformen.

Wang viser dermed at HVPU-reformen ikke bare vil føre

til forandringer for utviklingshemmede som bor på

institusjon. - Jeg vil bo i mitt eget hjem så lenge jeg er

frisk og kan jobbe sjøl, sier Alf Charles Schønsfjell, som

flyttet ut fra institusjon for åtte år siden. Her spanderer

han kaffe på hjemmehjelper Aud Levang og prosjektleder

i Nordreisa for HVPU-reformen, Geir Wang.

© Nordlys
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arbeidstilbud
Nordlys Morgen. Publisert på trykk 18.10.1991. Seksjon: TROMS'NORD.
Side: 9.

Arbeidstilbud STORSLETT: Psykisk

utviklingshemmete i Kvænangen kan få arbeid

både i kommunen og i et arbeidskollektiv. En

egen prosjektleder har vært

engasjert av kommunen, og har laget en plan for

opprettelse av arbeidsplasser for psykisk

utviklingshemmete. På sitt siste møte vedtok

Kvænangen kommunestyre å følge denne planen.

Planen går ut på at de psykisk utviklingshemmete

skal arbeide med kommunens grøntareal, de skal

produsere brennved og lage utesittegrupper,

oppslagstavler og lignende i tømmer.

Kommunestyret vedtok å opprette en

engasjementstilling for ett år for en person som

skal være arbeidsleder. Kommunestyret ba om å få

utregnet kostnadene ved at en del av klientene går inn i

det vanlige vedlikeholdsarbeidet i

kommunen, gjerne i samarbeid med teknisk etat. Ifølge

beregningene vil

arbeidsplassene for de psykisk utviklingshemmete koste

omkring 400.000 kroner i året. En del av denne summen

vil gå til støttepersoner, en del til materiell og en del til

lønn til de utviklingshemmede.

© Nordlys
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Egen lønn for første gang
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 03.12.1992.
FAGERLI HANSPETTER. Side: 6.

- Åtte, ni. . . . Der! Nå kopieres alle ti videoene,

forkynner utviklingshemmede Kjetil (27) , i

uvernet jobb for første

gang.

HANSPETTER FAGERLI KARINA JENSEN (foto)

Neste gang du slår på tv'en og ser et

reklamefinansiert motormagasin, er sjansen stor

for at nettopp det programmet er kopiert av Kjetil

Ringen på Kanal 3 Broadcast.

Kjetil er en av 11 psykisk utviklingshemmede

som er i arbeid utenfor vernet jobb eller skole.

Prosjektet sysselsetting med bistand har som

mål å ansette yrkeshemmede på like linje med

andre i arbeidslivet.

Etter å ha vært på A / S Fossheim Verksteder

siden 1988, fikk Kjetil for få dager siden sin

første månedslønn inn på egen konto.

Det var en stor dag.

Trinn for trinn Arbeidet med å kopiere

videokassetter må læres trinn for trinn. Det

passer bra for Kjetil, mener sosionom Grete

Wangen, som er ansvarlig for opplæringen på

arbeidsplassen.

Hun er også konsulent i Sysselsetting med

Bistand (SmB)

- Det er så rotete her, bemerker Kjetil og rydder

unna kaffekopper og tomme videokassetter før

han går i gang med dagens tredje gjøremål.

Fra før han har kokt kaffe og vasket

redigeringsrommene.

Nå står kopiering av 20 - 30 utgaver av

Motormagasinet nr. 8

/ 92 for tur.

- Hva liker du å se på fjernsyn? Motorsport?

- Action! Jeg liker Derrick og Harry. Jeg ser på

dem på TV'en på rommet mitt.

- Hva slags musikk liker du, da?

- Gamle låter! Hjemme har jeg eget slagverk, for

jeg spiller trommer i Dissimilis.

- Favorittlåt? "Kiss me Honey" !

Systematiker

- Han er en utpreget systematiker, sier Wangen, mens

Kjetil slår på de ti VHSmaskinene og finner frem

masterbåndet.

Fingrene finner Playknappen på fjernkontrollen.

- Der kommer bildet. Nå må jeg sjekke, forklarer Kjetil og

undersøker bilde og lyd:

- 1, 2, 3, 4, 5 - ikkenó , 6, 7, 8 - ikkenó , 9, 10.

Etter litt justering er kopieringen ferdig:

- Nå skal jeg vise dere hvordan jeg pakker kassettene

inn.

Fakturaene legges i konvoluttene, adresselappene

klistres utenpå og pakkene legges klar til postruten.

Det er en rute Kjetil gjerne tar midt på dagen. Ikke med

alle kassettene, riktignok, men med brev og regninger.

Savner Fossheim

- Det er hyggelig å ha Kjetil her, sier Mohammed Al

Ayoubi, produsent for motormagasinet. Mohammed

hadde Kjetils jobb tidligere.

Hyggelig synes også Kjetil det er å være her. Selv om

han savner vennene sine fra Fossheim - litt.

- Gleder du deg til jul, spør Kjetil? Svarer gjør han selv:

- Det gjør jeg. Snart skal vi ha julebord på Fossheim. I

tredje etasje. Alle sammen. Det blir fint.

DETTE ER SYSSELSETTING MED BISTAND:

Sysselsetting med bistand (SmB) er et pilotprosjekt som

tilbyr psykisk utviklingshemmede helt vanlige jobber.

Prosjektet bygger på en ideologi der spørsmålet ikke

lenger er om den yrkeshemmede er i stand til å utføre

arbeide, men om hvilken bistand som er nødvendig for

at han eller hun skal kunne utføre arbeidet. Til nå er et

titalls handicappede i arbeid innen data, lager, catering,

barnehage, post, videokopiering, kontor og kantine.

Prosjektledelsen kjenner de arbeidssøkende, og vet

hvilke jobber de kan ta. Ledelsen kontakter mulige

arbeidsgivere, lærer seg jobben, og sørger for opplæring.

Hver nye arbeidstager har sin egen hjelper så lenge det

er nødvendig.

Arbeidsgiverne betaler lønn for den jobben som gjøres,

uten økonomisk kompensasjon for å ta inn

Nyhetsklipp - Artikkelsøk for

masteroppgave
Uttak 17.11.2011 Kilde: Retriever

Side 8 av 45



yrkeshemmede. Det er tre måneders prøvetid.

Det stilles ikke krav om til arbeidsgiver om

spesiell kompetanse med psykisk

utviklingshemmede.

Prosjektet startet i 1990, og erfaringene skal

videreføres i det landsomfattende prosjektet

"Arbeid med bistand" , som ble igangsatt av

Arbeids- , og administrasjonsdepartementet.

SmB har stadig behov for nye, varige

arbeidsplasser. Kontakt prosjektet på adresse c

/ o as Fossheim Verksteder, Thv.

Meyersgate 11, Oslo, telefon 35.23.20 hvis du

tror din bedrift kan passe.

* Positive erfaringer gir mer penger Gode

resultater i bl.a. USA, England og Canada gjør at

staten satser penger på sysselsetting med

bistand.

Prosjektleder Arve Alstad i Arbeids- og

administrasjonsdepartementet opplyser at

prosjektet ble bevilget 760 000 kroner i fjor og

850 000 kroner i år.

- SmBprosjektet harmoner godt med

departementets intensjoner om å legge mer vekt

på personlig oppfølging i utplasseringsfasen for

yrkeshemmede arbeidstagere.

Ifølge konsulent Grete Wangen er målsettningen

med de vernede verkstedene å gi opplæring og

arbeidstrening for at arbeidstagerne skal bli

istand til å leve et normalisert og selvstendig liv.

- Men for mange har disse verkstedene fungert

som et varig vernet sysselsettingstilbud.

Problemene med sysselsetting med bistand har

vært å overvinne holdninger og fordommer i

samfunnet, samt den høye arbeidsledigheten.

Målet er å skaffe arbeidsplasser til 20 psykisk

utviklingshemmede over en to års periode. Men

behovet i Oslo anslås til ca. 90 arbeidsplasser.

*

- Det er vi som lærer av Kjetil

- Vi har nok lært mer av Kjetil enn han har lært av

oss, mener fjernsynsfotograf Frank Alvegg i Kanal

3 Broadcast.

I et hektisk tv- og videoproduksjonsmiljø der man

aller helst skulle vært ferdig i går, bringer

funksjonshemmede Kjetil Ringen en egen ro inn i lokalet

i Sagveien 11C.

- Kjetil ser ting annerledes enn oss. Han er jordnær og

positiv, kort sagt en miljøfaktor på jobben. Men først og

fremst gjør Kjetil en god jobb med videokopieringen, noe

som igjen frigjør kapasitet til andre oppgaver, forteller

Alvegg.

Selskapet har et titalls ansatte, og gjør frilansoppdrag

for både NRK, TV2, TVNorge, TV4, Eurosport og Nordic

Channel.

I tillegg står flere større firmaer på kundelisten.

- Vi trengte en person til Kjetils jobb. Men vi hadde ikke

økonomi til å betale markedspris. Derfor ble dette en

meget bra løsning, som har fungert over all forventning.

Jeg anbefaler andre bedrifter med passende

arbeidsoppgaver om å gjøre det samme, sier Frank

Alvegg.

Bildetekst: STOLT: Kjetil Ringen (27) er stolt av jobben

på Kanal 3 Broadcast. MILJØFAKTOR: Kanal 3's Frank

Alvegg mener at Kjetil ikke bare gjør en god jobb som

videokopist. - Han er en miljøfaktor på jobben.

© Aftenposten
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yrkeshemmede
Nordlys Morgen. Publisert på trykk 22.01.1994.
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Side: 35.

Et alternativ til ingenting Selvtillit kan ikke kjøpes

for 49,90 hos Hennes & Mauritz. Livskvalitet er

ikke noe man putter i et plastnett og tar med seg

ut fra Cubus. Glede er ikke å få i løsvekt på

Narvesen. Det er mer komplisert enn som så.

Det å kunne være til nytte, å kunne vise at man

klarer å utføre et

arbeid, er for noen mennesker mer verdifullt enn

noe annet. - Å søke etter arbeid er vanskelig, sier

Georg Henriksen, og ser på meg. Foklarende.

Han vet at jeg vet. Støvsugeren hyler.

Kilometervis med ledninger legger seg mellom

rekkverk, trapper og store gulvflater. Det plasker i

sterkt luktende vaskevann.

To lette kropper arbeider raskt, sikkert og

målrettet. Iver og arbeidslyst legges igjen i

blankpussede treningsapparater og støvfrie rom.

Arbeidsledigheten er som regntunge skyer. Det er

ikke til å unngå at noen planter drukner når

regnfallet kommer, og enkelte av dem er mer

skjøre og vare for uvær enn andre. I samfunnet

kalles de yrkeshemmede. De har psykisk eller

fysisk redusert arbeidsevne. Georgs forklaring får

dermed dobbel betydning. Han ble født med

cerebral parese. Armene koordinerer ikke like bra

som på en frisk person. De henger mer "på

slep". Taleegenskapen er også hemmet av

sykdommen.

Ordene kommer tregt og hakkete. Georg

stammer, så det blir til at kona Anne-Grethe står

for det meste av det som skal sies. Anne-Grethe

er også født med fysisk funksjonshemming.

Dårlig syn, dårlig hørsel og svak rygg. I tillegg

lider hun av Turners syndrom, også kalt

trøndersyken, en medfødt kromosomfeil som har

påvirket stoffskiftet i kroppen. Nordlys møtte

Anne-Grethe, Georg og andre funksjonshemmede

en vanlig arbeidsdag. De er yrkeshemmede, men

i arbeid.

Og så avgjort ikke ute av stand til å gjøre en god

jobb. En jobb som har gitt livets vei en knapp sving i

retning selvfølelse, status og livskvalitet.

Ektepar med bistand Fysiske funksjonshemminger har

ikke stoppet ekteparet Henriksens arbeidslyst. Tvert i

mot. Treningsapparater, kontorer og fysioterapibenker på

Institutt for manuell terapi får nøye omgang av

ekteparets hender. De ler mens støvsugerens skaft

beveger seg fram og tilbake over teppegulvet. De jobber

som et team. Utfyller hverandre. - Selv om vi ikke er helt

friske ser vi at vi kan utføre en arbeidsoppgave. Det gir

en god følelse.

Ikke alle yrker kan gjennomføres med et handikap. Men

mange tror at om du har et handikap, kan du overhodet

ikke utføre et arbeid, derfor er det ekstra godt for oss å

kunne gjøre en jobb tilfredsstillende. De fleste som

befinner seg i en lignende livssituasjon som ekteparet

fra Tromsø, er arbeidsledige. Helt uten jobbtilbud. De blir

usynliggjort i en mengde på 170.000 personer. Og har

mikroskopiske sjanser til å få en jobb dersom de søker.

Slik er hverdagen for yrkeshemmede. Det være seg

mennesker med muskelsykdommer, lammelser, Downs

syndrom eller nevrotiske lidelser. Anne-Grethe og Georg

har fått jobb gjennom prosjektet Arbeid med bistand. Et

prosjekt som betyr jobbtilbud til mennesker som i

utgangspunktet har store problemer med å få innsmett i

arbeidslivet; fysisk funksjonshemmede, psykisk

utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser.

Et prosjekt med målsetting å skaffe mennesker med

redusert arbeidsevne en jobb i det ordinære arbeidsliv.

Samtidig som disse menneskene får etterlengtet arbeid,

får de personlig, regelmessig oppfølging. De får bistand,

tilrettelegging og trygghet. Etterspurt "team-work" -

Støtten Arbeid med bistand gir er betryggende. Vi vet at

vi kan ta kontakt med dem og at de tar kontakt med

oss. Det er en del ting som vi ikke vet om eller ikke

forstår.

For eksempel når det er snakk om lønn, eller la oss si at

vi ikke ble riktig behandla på arbeidsplassen. Sier

ekteparet Henriksen mens Georg støvsuger mellom

beina på Anne-Grethe som svinger vasketua fra det ene

treningsapparatet til det andre. De ler, ser på hverandre,
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og vasker videre. Så kommer Georg med en av

sine mange humoristiske bemerkninger, og Anne-

Grethe slår seg på lårene og ler så hun rister.

Ikke det at de har problemer verken med lønn

eller arbeidsforhold. Lønna er fastsatt etter

ordinære satser. De betraktes som vanlige

arbeidstakere og får lønn etter annsienitet. - En

jobb er en jobb, sier arbeidsgiveren. Og ekteparet

er så populære at sjefen (og flere andre) ønsker

dem som rengjøringsassistenter i hjemmene sine

- i tillegg til prosjektet. - Anne-Grethe og Georg er

absolutt i den øvre klasse. De er ærekjære og

opptatt av å gjøre en god jobb. Dette har faktisk

vist seg å gå over all forventning, bekrefter Jon

Helge Hansen, innehaver av Institutt for manuell

terapi. Han stiller strenge krav til renslighet.

Rengjøringsassistentene må også til tider omgås

pasientene. I tillegg vasser de i sensitive

opplysninger, men arbeidsgiver har full tillit til

sine medarbeidere. - Da jeg første gang hørte om

Arbeid med bistand, tenkte jeg at "det der er

bare tøys og tull". Men uten prosjektet hadde vi

nok ikke hatt arbeid i dag, sier Georg. I 12 år

jobba ekteparet med renhold hos en av byens

bakere. De ble oppsagt som følge av

innskrenkninger. Etterpå søkte de masse jobber.

Noen fikk de ikke svar på engang. Da

jobbønskene skulle settes opp for

prosjektledelsen til Arbeid med bistand, var det

en vaskejobb som sto øverst på herr og fru

Henriksens liste, men i løpet av samtalen

kommer det fram at Georg aller helst ønsker seg

en stilling som bokholder. Det er tall han liker.

Men til tross for mange års skolegang, er det

ikke dekkende for hva en slik stilling krever i dag.

Georg må dermed holde seg til kassererjobben i

handikapforeninga og idrettsgruppa.

Støvsugeren durer fortsatt. Jeg må bare

innrømme at jeg sjelden møter mennesker med

slik arbeidsvilje og stå-på-humør. Georg smiler

lurt til kona - et arbeidsjern, slik han beskriver

henne. Det er snart 20 år siden de møttes under

en ferietur på Benidorm. Nå er de et team.

Forslaget om et arbeids-kyss til ære for

fotografen blir lattermildt avvist. Kjærligheten

skal de ha for seg selv.

Noen timer senere møter jeg dem på vei fra

dagens arbeid. Hånd i hånd. Bente på trykkeriet Bente

Jensen (27), friidrettsstjerne og psykisk

utviklingshemmet, har fast jobb på Fylkesbygget. Uten

noe prosjekt i ryggen.

Det begynte som en utplassering mens hun gikk på

videregående skole. Så utvikla det seg til fast jobb på

trykkeriet og i budtjenesten. - Tre uker uten arbeid var

nok. Jeg holdt på å kjede livet av meg. Kan tenke meg

hvordan de har det de som er arbeidsledige. Ei dame på

Breivang videregående skole ordna med jobben her.

Husker ikke helt hvordan det skjedde, men det begynte

med at jeg hadde utplassering, sier Bente mellom

hauger av post som skal stemples, sorteres og

transporteres. At hun trives utrolig godt, gir et bredt glis

klart uttrykk for.

Gutta på trykkeriet er kjempegreie, og Bente sa det

allerede første arbeidsdag for snart fem år siden at "her

kommer jeg til å trives". Selv om hun ikke har noe

prosjekt å støtte seg til, ser det ut til at forholdene er

lagt godt til rette for tromsøjenta. Og fylkeskommunen er

så fornøyd med det arbeidet Bente gjør at de ikke har

noen problemer med å la henne arbeide selvstendig.

Hun er en av få i fast arbeid. En av få med denne

begrensede typen livskvalitet.

Bente er kommet til budrunden. Etterpå skal hun "hive

papir opp i etasjene".

Paller med papir skal rundt i bygget til de ulike etatene. -

Snart skal vi flytte til det gamle sykehuset. Det blir

dyrere enn de hadde regna med. Det spørs om de får

det ferdig. Bente lar seg ikke stoppe av sitt psykiske

handikap. Verken på jobben eller i idrettskonkurransene.

Hjemme henger bevisene for at hun er en av de beste i

landet, for ikke å si i verden, på 100 meter og 800

meter i sin klasse. NM-gullet henger høyt, men

bronsemedaljen fra Special Olympics i USA sommeren

1992 står øverst på Bentes egen seierspall. Idretten har

betydd mye for ungjenta, og hennes idrettsprestasjoner

har ikke gått ubemerket hen i hjembyen: Etter OL ble

hun utnevnt til Tromsø-ambassadør.

Balansegang 27-årige Bente er en av to yrkeshemmede

som har blitt sysselsatt på Fylkesbygget. Å engasjere

yrkeshemmede har ikke vært uvanlig der i gården. Og de

forsøker å finne flere arbeidsplasser for

funksjonshemmede, kan personalsjef Asbjørn Vassnes

fortelle. - Vi synes det fungerer bra. Her på huset har det

vist seg å ha positiv effekt på oss andre at

yrkeshemmede er i arbeid hos oss.
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Vi har også merka at de yrkeshemmede utvikler

seg positivt. Det gjelder bare å finne en

balansegang. Ikke stille for store krav. Det er

klart at dette ikke bare er problemfritt. Deres

handikap kommer fram på mange måter, og

holdningene blant de øvrige kollegaene har mye å

si for at det skal fungere, sier Vassnes.

På RiTø er det kun en yrkeshemmet i arbeid.

RiTøs personalsjef har heller ikke anmodet

avdelingene om å innstille denne gruppen i

passende stillinger.

Situasjonen er spesiell ved et sykehus, men

service-arbeid og støttefunksjoner er arbeid som

yrkeshemmede har mulighet til å utføre. Tromsø

kommune har heller ingen arbeidsplasser å tilby.

Tromsø Arbeidersamvirke tilhører imidlertid det

offentlige. Samhold på bokbinderiet Enkelte

yrkeshemmede får arbeid som er en

mellomting mellom ordinær jobbsituasjon og

dagsenter. Tromsø ASVO er en bedrift som

regner seg selv i en slik mellomposisjon. 15

personer fra de tre gruppene yrkeshemmede har

fått innpass og opplæring på det eneste

bokbinderiet nord for Nordland fylke. Trine

Hansen (24) er en av dem. - Det er godt å ha en

jobb å gå til. Bedre å jobbe enn å gå på skole,

sier jenta som har arbeidet ved ASVO nesten

siden oppstarten for tre og et halvt år siden. Før

den tid gikk hun på skole. De femten arbeiderne

er bokbinderassistenter. De lager stive permer,

myke permer, hele bøker som er håndverk fra A

til Å, setter gullskrift, limer og trykker. Arbeidet er

tilpasset mennesker med funksjonshemminger. -

Maskinene er idiotsikre, ler Kåre Odin Olsen. Han

har plassert seg bak en skillevegg sammen med

noen bråkete eksemplarer av tekniske

hjelpemidler. Maskinen han jobber med kutter

bøkenes tykke kanter, men er umulig å skjære

seg på. - Jeg må bruke både hender og føtter for

å sette i gang kutteren, forklarer Kåre Odin (34).

Det lukter av lim i de nyoppussede lokalene i

Fredrik Langesgate 13.

Egon Jakobsen står og lager løsrygger. Limer

ryggen på. - Egon er perfeksjonisten her, forteller

arbeidslederne. - Det han gjør er garantert godt

arbeid. Egon smiler beskjedent før han går over

til et annet bord. Arbeiderne rullerer mellom de

ulike arbeidsoppgavene, men enkelte har sine

spesialområder.

Noen varierer arbeidet i verkstedet med

sentralbordtjeneste og kantinejobbing.

Arbeiderne på ASVO er en lett blanding av både psykisk

og somatisk syke. - Den ene tilstanden følges ofte av

den andre. Det er en grensegang som er vanskelig å

definere, forklarer daglig leder Ivar Bertelsen. For Trine

sitt vedkommende er funksjonshemmelsen psykisk.

Godt miljø Latteren runger i lokalet. Noen har fortalt en

vits, og både arbeidslederne og stemningen på

arbeidsplassen forteller oss at ASVO har godt

arbeidsmiljø. Trine har lite å gjøre for øyeblikket, og

lusker for det meste rundt Frode. Kåre Odin sladrer om

at noe skal ha skjedd på julebordet. Rødmen sprer seg i

to lattermilde og passe flaue ansikter. Trine gir Frode en

klem, mens Kåre Odin konstaterer at de bare er "et

slags par". - Det er ikke de aller svakeste av

funksjonshemmede som får arbeid her. Til det består

jobben av for mye pirk-arbeid, sier Ivar Bertelsen. Han

liker ikke ordet "verna bedrift", som er blitt mye brukt

om denne typen arbeidsplasser. Han forklarer at ASVO

får statstilskudd, men kan gå konkurs som vanlige

bedrifter. Arbeiderne har dermed et visst ansvar for å

holde produksjonen oppe. Derfor har de også en prøvetid

på tre måneder. - Et av de viktigste momenter i arbeid

med yrkeshemmede, er at de ser resultat av det de gjør

raskt. Det gjør arbeiderne her, og de vokser med

oppgavene sine, poengterer Bertelsen. De tre

arbeidslederne følger med og hjelper til i

arbeidsprosessen, men arbeiderne jobber stort sett

selvstendig. - Vi har merka en utrolig utvikling på mange

etter at de begynte å jobbe her. Noen kom seg ikke ut

hjemmefra tidligere; ble "skjult" i hjemmene, andre torde

så vidt å gå i kiosken. Nå har de utvikla seg stort som

mennesker. Det burde ha vært flere arbeidsplasser av

denne typen. Tenk bare på hva det ville spart samfunnet

av utgifter. En daghjemsplass koster 120.000 kroner i

året. En jobb her koster 17.000 i året, sier Egil

Johansen, en av arbeidslederne ved ASVO. Gøril på

kjøkkenet På skolefritidsordninga på Mortensnes er det

et yrende liv. Det er tid for mat. Ungene setter seg,

urolig, ved bordene mens Gøril bærer inn middagen. I

dag er middagen "bare" brødmat. OK for

kjøkkenassistent Gøril Dyrstad (28). Hun har stått og

skrubbet grøtpanner fra gårsdagen helt siden hun kom

på jobb. Brødmat er enklere. Før var det bare
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dagsenteret. Den situasjonen var ikke Gøril helt

fornøyd med. - Dagsenteret var ikke trening

akkurat. Livet mitt må gå videre, jeg må utvikle

meg, og jeg trives bedre med å være i arbeid.

Jobben gjør sånn at jeg kommer til å forandre

meg, og de som jobber her gjør at jeg føler meg

hjemme her. Det er artig med unger, og det var

kjøkkenjobb jeg ønsket meg. Men jeg hater når

de kaller meg for kjøkkensjef. Jeg er jo egentlig

bare kjøkkenassistent. Om jeg trives. Ja, gjett!!

30 unger lager hun mat til, psykisk

utviklingshemmede Gøril. Vel og merke med litt

hjelp fra den av aktivitørene som har

kjøkkentjeneste. I motsetning til Bente på

Fylkesbygget, har Gøril fått arbeidsplassen sin

gjennom Arbeid med bistand. Hun har

tilretteleggere som besøker henne, ringer henne

og støtter henne og arbeidsgiveren om det skulle

by på vanskeligheter i jobbsituasjonen. For

vanskeligheter er ofte ikke til å unngå selv om

arbeidsplassene tilpasses de yrkeshemmede.

Dans og dagsenter Diskomusikken duver i det

lille kjellerlokalet.

Ungene på skolefritidsordninga danser mens

Gøril Dyrstad skrubber panner på kjøkkenet.

Kjøkkenet skal holdes i orden både før og etter

mat. - Noen ganger danser jeg med ungene. Men

bare når de henter meg. Det er jo egentlig ikke

det som er jobben min. Ungene er litt bråkete av

og til, men det er jeg vant med.

Er tante til ni stykker, skjønner du. Jeg liker meg

her og vil absolutt fortsette. Det nye livet inn - det

gamle ut. Jeg savna dagsenteret litt i

begynnelsen. Venner og kjente. Nå er det sjelden

jeg savner dem. Forklarer jenta som i tillegg til å

være skolefritidsordningas kjøkkenassistent, har

faste timer på dagtid hvor hun koker kaffe og

steller kjøkkenet for lærerne på Mortensnes

skole. De har ingenting å utsette på

samarbeidet. Og prosjektleder Bente Igland er

sjeldenere innom enn før. - Grunnen til det er at

Gøril fungerer godt i jobben, forklarer Bente. - Det

er jeg som har ansvaret for jobben. Da må jeg ta

det ansvaret også, meddeler Gøril, som noen

kanskje vil huske fra kongeparets signingsferd.

Gøril var så heldig å få klem av kong Harald da

kongeparet besøkte dagsenteret på Mortensnes.

Men akkurat den episoden vil Gøril helst ikke snakke

om. Svært mange yrkeshemmede kan ha problemer med

å komme seg i ordinært arbeid. Går man utenom

prosjekter, spesielle tiltak eller arbeidsplasser som er

tilrettelagt utelukkende for yrkeshemmede, finner man

ikke mange yrkeshemmede i arbeid. Dagens

arbeidsledighetstall hever heller ikke mulighetene for de

av oss som ikke er 100 prosent funksjonelle. Dagsenter

for både de med psykiske lidelser, fysisk

funksjonshemming og psykisk utviklingshemming er for

de fleste eneste alternativ til ingenting. Et alternativ som

også kan være svært avlastende om personens

handikap er krevende for familien. Dagsentraene gir et

fellesskap med mennesker i samme livssituasjon som

seg selv, og de blir dermed ikke bare et "arbeidssted",

men også en sosial faktor. I Tromsø finnes det to

dagsenter for mennesker med psykisk

utviklingshemming. På Mortensnes dagsenter driver

brukerne med veving og søm. På Strandveien hugges og

kløyves ved, og trykkes T-skjorter. Det kalles

arbeidstrening - ikke ordinært arbeid, og brukerne av

dagsentraene mottar heller ikke noe lønn for det

arbeidet de gjør. Bare en symbolsk sum. Tromsø

dagsenter er et værested for fysisk funksjonshemmede.

Det sosiale Grønnegata 12 er også et værested. Et

kjærkomment værested. Mennesker med psykiske

lidelser har et holdepunkt og en plass å møtes. De har

vært nødt til å slåss mot politikerne om denne ene

plassen. Om dette eneste alternativet.

"Æ jobbe" - Vi tror hele Norge tjener på at de

yrkeshemmede som er i stand til det - som ikke krever

konstant tilsyn - er ute i jobb. Det vi har sett gjennom

prosjektet er at personene ofte forandrer seg når de

kommer i arbeid. Fra å være duknakket til å få en større

selvtillit. Bare det at de begynner å kle seg i pene klær

er et positivt tegn. Vi får også tilbakemelding fra folk i

byen som merker at selvbildet til disse menneskene har

forandret seg, forteller Bente Igland og Jørgen

Bjørnsborg, to av tre medarbeidere som jobber med

prosjektet Arbeid med bistand. - Det å kunne si "æ

jobbe" - selv om det bare dreier seg om en halv stilling -

det gjør godt i forhold til å fortelle om den regelmessige

trygden. Jobb er status. Man får en rolle verdsatt av

andre, og man ser resultat av sitt eget arbeid. Dette er

enormt viktig for selvfølelsen. I løpet av en tre års

prøveperiode skal Arbeid med bistand ha sysselsatt 30

yrkeshemmede. I dag - drøye ni måneder siden oppstart -
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er 16 personer integrert i prosjektet. Målet er at

deres jobber skal bli etablert så sikkert at de får

fortsette i arbeidet, og samtidig sakte, men

sikkert, gli ut av prosjektet. Det gir

jobbmuligheter for flere mennesker. Gjennom å

tilrettelegge for de enkeltes muligheter - ikke

begrensninger. Med en yrkeshemming kan det

store problemet være at man kvier seg til å søke

jobb. Arbeid med bistand er som et hjelpende

spark i baken. Tryggheten står sentralt. Det kan i

enkelte tilfeller være nok å følge mennesket til

bussen. Ifølge Bente og Jørgen har responsen fra

arbeidslivet vært svært positiv så langt. På et

stadium hadde de flere arbeidsgivere enn -takere.

Både offentlige og private. Til nå har de også

sluppet å rydde opp i konflikter mellom

arbeidsgiver og arbeidstaker. Men ingen hverdag

er helt rosenrød. Akkurat det har vel også enhver

arbeidstaker uten handikap fått erfare.

Prosjektleder Bente Igland forklarer at

prosjektmedarbeidernes ansvar ligger i å

tilrettelegge jobben og følge opp arbeidstakeren.

Det er en av forskjellene på dem og

Arbeidskontoret.

Arbeidskontoret har ikke midler til oppfølging. -

Oppfølgingen går ikke bare på det praktiske, men

også det sosiale. De skal fungere i matpausene

også, sier hun. Oppfølging og tilrettelegging kan

være stikkord for framtida. Bente Igland tror

dette er riktig måte å jobbe på i forhold til folk

med yrkeshemming.

Prosjektet i Tromsø er ett av 31 prosjekt som ble

starta opp i regi av Arbeidsdirektoratet på

vårparten i fjor. Enkelte arbeidstakere har vært

skeptiske til å gå inn i Arbeid med bistand fordi

de tror de vil miste trygden.

Men trygden blir værende, og i tillegg får de

vanlig lønn- så fremt de ikke overskrider visse

beløp. Tilleggslønna fra arbeidsgiveren blir en

kjærkommen inntekt, selv om lønn blir mindre

viktig. Det å ha en jobb, det er det som betyr

noe. Det er det som gjør livet.... Arbeid gir

livskvalitet Men så var det disse jobbtilbudene.

De er begrensa. Svært begrensa. Tromsprodukt

er imidlertid en bedrift som sysselsetter folk som

går på attføring; mennesker med fysiske,

psykiske og sosiale problemer. Ikke psykisk

utviklinghemmede. Med et mål om å tilbakeføre

arbeidstakerne til ordinært arbeid, kan Tromsprodukt

tilby om lag 40 personer jobb i en tidsbegrenset periode.

I tillegg har de plass til 10

yrkeshemmede i arbeidsforberedende trening (AFT). AFT

innebærer tettere oppfølging og flere arbeidsledere. - Å

få disse menneskene videre ut i jobb er en stor

utfordring for oss. Særlig siden arbeidsmarkedet er slik

det er. Det er ikke lett, men vi har klart det rimelig bra,

påstår attføringsleder Werner Skarshaug, og

understreker at Tromsprodukt samarbeider tett med

Arbeidskontoret. Tromsprodukt, Arbeid med bistand,

ASVO - og få enkeltstående

tiltak. Det er hva de har, de som er arbeidshemmede. Få

plasser for mange trengende. - For oss er det utrolig

positivt å kunne bevise at disse menneskene kan gjøre

en jobb, fastslår Bente Igland og Jørgen Bjørnsborg hos

Arbeid med bistand. De er gjennom sitt eget arbeid med

på å heve livskvalitet og selvfølelse for flere

menneskeskjebner. Ikke kjøpt og betalt

øyeblikksnytelse.

Men arbeid. "Selv om vi ikke er helt frisk, ser vi at vi kan

utføre en arbeidsoppgave. Det gir en god følelse." Georg

og Anne-Grethe Henriksen, rengjøringsassistenter. "De

er ærekjære og opptatt av å gjøre en god jobb.

Dette har gått over all forventning." Jon Helge Hansen,

arbeidsgiver. "Tre uker uten arbeid var nok. Jeg kan

tenke meg hvordan de har det, de som er

arbeidsledige." Bente Jensen (27), bud. "Livet mitt må

gå videre, jeg må utvikle meg, og jeg trives bedre med å

være i arbeid". Gøril Dyrstad (28), kjøkkenassistent. Det

funksjonshemmede ekteparet Anne-Grethe og Georg

Henriksen stortrives som rengjøringsassistenter. De har

fått jobb gjennom prosjektet Arbeid med bistand. Så

langt, men ikke lenger.... Anne-Grethe og Georg jobber

som et team, og er et muntert team i privatlivet. Men

noe "arbeidskyss" i avisa, det vil de ikke være med på.

Arbeidsglede - og glede for hverandre. Trine Hansen og

Frode Pedersen på Tromsø ASVO trives med arbeidet -

og med hverandre. Kåre Odin Olsen, bokbinderassistent

på Tromsø ASVO, får hjelp av arbeidsleder Leif

Sørensen. - Hvordan det ville vært uten arbeid? Du kan

jo sammenligne det med en søndag. Lang og kjedelig,

sier Kåre Odin. Pirkarbeid og nøye innstillinger. Kurt

Hermansen på Tromsø ASVO sjekker

før setting. Bente bud "hiver" papir opp i etasjene på

Fylkesbygget. - Det er artig å jobbe med unger, men det
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er kjøkkenassistent jeg er, forklarer Gøril Dyrstad

og serverer brødmiddag til ungene på

fritidsordninga. Arbeidsglede - og litt smaksprøver

underveis i matlaginga. Bente Igland og Jørgen

Bjørnsborg er to av tre medarbeidere i prosjektet

Arbeid med bistand. Et treårig prosjekt i regi av

Arbeidsdirektoratet, med målsetting å hjelpe

yrkeshemmede ut i ordinært arbeid.

© Nordlys
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7 ,50 i timen er litt snaut, synes Klas
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 21.10.1994.
MøRKHAGEN PERNILLE LøNNE. Side: 14.

- Vennene mine synes jeg blir utnyttet. De mener

7,50 i timen for å jobbe på kjøkkenet her på

sosialkontoret er for dårlig. PERNILLE LØNNE

MØRKHAGEN

JOHN MYHRE (foto)

Klas Helland (21) jobber fire timer daglig på

kjøkkenet til kantinen på Lørenskog sosialkontor.

Sammen med fire andre psykisk

utviklingshemmede hjelper han til med å lage

mat, vaske gulv, stable oppvask og fylle

brusautomater.

For jobben får han 750 kroner måneden. Når

skatten er trukket fra, sitter han igjen med 555

kroner i "lønningsposen". Selv om Helland har

vanlig trygd på 7500

kroner måneden og derfor ikke lider noen

økonomisk nød, synes han det er lite

motiverende å jobbe på sosialkontoret for 7,50

kroner timen.

Spesielt ille er det fordi han hverken er

interessert i

å kutte agurker eller tømme oppvaskmaskinen.

Det Helland ivrer for, er å mekke biler og drive

med pirat-radio. Mens han gikk på skolen, hadde

han praksis hos Bertel O. Steen og trivdes mye

bedre. Men etter å ha gått arbeidsløs i et drøyt

halvår, ba han selv om å få jobbe i kantinen på

sosialkontoret.

- Men jeg vil helst jobbe hele dager. Nå når jeg

jobber bare fire timer hver dag, blir dagene så

kjedelige og lange. Jeg drømmer om en jobb med

biler for litt bedre betaling enn her, sier Helland.

Faren hans, Svein Kristensen, reagerer på at

kommunen betaler de psykisk

utviklingshemmede så dårlig.

- Hvordan skal de kunne føle at de har et

meningsfylt arbeid når det verdsettes så dårlig?

Nå sykler Klas til jobben, men skulle han tatt buss og

dessuten kjøpt seg litt mat på jobben, ville det kostet

ham mer enn lønnen. Om ikke annet, kunne vel noe av

trygden vært overført til lønn, slik at betalingen lignet litt

mer en vanlig lønn, sier Kristiansen.

Han stiller spørsmål om virkningen av hele HVPU-

reformen når de psykisk utviklingshemmede blir stuet

vekk på denne måten.

Følger vedtak

Pleie- og omsorgssjef Olaug Kvakland kan godt være

med på at stimuleringspengene kan virke lave, hvis den

sammenlignes med vanlig lønn. Men hun følger vedtaket

i kommunestyret om å gi de psykisk utviklingshemmede

som kommunen sysselsetter, 1000 kroner måneden

hvis de jobber full tid.

- Man må være klar over at ungdommene ikke fyller egne

selvstendige stillinger, men kommer i tillegg til det faste

personalet. Arbeidslederne påtar seg også en stor jobb

ved

å tilrettelegge arbeidet for dem. Vi har inntrykk av at de

aller fleste ungdommene trives svært godt, vi har for

tiden 16 på slike tiltak. Kommunen påtar seg et stort

ansvar for dem. Det skyldes først og fremst at vi har

svært vanskelig for å skaffe dem meningsfylt

sysselsetting utenfor kommunens egne etater, sier

Kvakland.

Aftenposten får opplyst i Rikstrygdeverket at det ikke er

noe hinder for at trygd kan utbetales i form av lønn,

sammen med stimuleringspenger, for at slik

sysselsetting skal få mer preg av å være ordinært

arbeid. Kravet er bare at den psykisk utviklingshemmede

selv godtar ordningen.

Bildetekst: MISTRIVES: - Jeg vil helst mekke biler, ikke

lage smørbrød på et kjøkken til 7,50 timen, sier Klas

Helland.

© Aftenposten
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BERGEN
(VG ) - Det
utrolig e har
skjedd; tre ju-
rister — dom-
meren og beg-
ge advokatene
— har brukt
lovverk et galt
under behan d-
lingen av Fro-
de-saken.
Det sier styrefor-
mann Kristian
Gratie i Bømlo In-
dustrier A/S. *
Han er også kon-
torsjef i Bømlo
kommune.

— Vår advokat
Helge A. Tryti an-
befaler å anke, og
i romjulen vil sty-
ret ta stilling til
en anke, sier han.

I ank eanbefålin-
gen har advokat
Tryti funnet en
kongelig resolu-
sjon som sier at
en bedrift av
Bømlo Industriers
type er unntatt
fra to hele kapit-
ler i arbeidsmiljø-
loven.

Dette er kapitle-
ne om oppsigelse
oe om lønn.

VAJVT SAK
mot verne t bedrift

Av HARALD VIKØYR
BERGEN (VG ) Downs syndrom-fødte Frode Johannessen (£4) ble oppsagt fordi han ikke
fungerte godt nok i jobben. Men den vernede bedriften Bømlo Industrier A/S tapte den
hi er tesk i ærende arbei dsrettssaken fullstendi g;.
Ldkevel kjemper den kommu-
neeide bedriften videre mot at
han skal få begynne i arbeid
igjen. Styret har påkjært ret-
tens kjennelse om at han skal
få stå i jobben til saksproses-
sen er avsluttet.

Etter å ha arbeidet mer enn
halvannet år i bedriften, ble
han oppsagt fordi han krevde
for mye arbeidsledelse: Han
var ikke produktiv nok.

Han vant rettssaken på alle
punkter, og fikk dessuten en
kjennelse om at han straks
skulle begynne i jobben igjen.
- Hjertel øst

For en uke siden var han til-
bake i jobben, men bedriften
vurderer å anke.

— Saken viser hjerteløs be-
handling fra bedriftens side,

uansett hvilket syn vi måtte ha
på sakens juridiske sider, sier
Frode Johannessens advokat,
Bent Endresen.

I vedtakene i bedriften heter
det at Frode ikke fungerte etter
forutsetningene — nemlig at en
arbeidsleder skal hanskes med
en gruppe på fem psykisk ut-
viklingshemmede arbeidere:

«Med grunnlag i vurdering
gjort i prøveperioden, finn att-
foringsutvalet ut at Frode
ikkje fyller dei krav som er
naudsynt for fast tilsetning ved
Bømlo Industrier A/S. Bømlo
Industrier A/S kan ikkje følgja
opp Frode i den grad som er
naudsynt. Vi rår til at Frode
får eit meir tilpassa arbeids-/
treninestilbod.»

Men Bømlo kommune klarte
ikke å etablere tilbud til Frode.

Derfor fortsatte han utover i
1994. I mai kom likevel oppsi-
gelsen.

To prøveperiode r
Bømlo Industrier A/S har 30

psykisk utviklede i arbeid,
sammen med seks arbeidslede-
re. Det er vanlig at arbeiderne
gjennomgår en prøveperiode
før de eventuelt går inn i fast
ansettelse.

Frode inngikk avtale om
først en prøveperiode — og se-
nere en ny prøveperiode. Begge
var på seks måneder, og den
siste ble også forlenget uten
avtale. Dette var ifølge bedrif-
ten for å hjelpe Frode i en van-
skelig fase.

Men her slår Frodes familie
arbeidsmiljøloven i bordet og
sier at det ikke gis anledning til

å forlenge prøveperioder eller
ha en rekke påfølgende prøve-
perioder. Loven sier at hvis en
arbeider står i jobben ut over
prøveperioden, har vedkom-
mende rettigheter som en an-
satt.

— Frode fikk heller ingen
oppsigelse, han ble bare bort-
vist — og beskjed om at han
ikke arbeidet her lenger, og
måtte gå hjern , sier Endresen.

I retten hevdet han også at
bedriften bare prøvde Frode på
vanskelig skogsarbeid:

— Skogsarbeid i bratt terreng
er ikke noe for tunge Frode. Be-
driften burde ha prøvd ham på
en rekke områder, sier han.

Bømlo Industrier hevdet i
Bergen byrett — som var lokal
arbeidsrett — at Frode Johan-
nessens stilling var å regne

som ekstraordinær. Ekstraor-
dinær sysselsetting kan unntas
fra arbeidsmiljølovens bestem-
melser om korte ansettelses-
forhold.

Men dette avvises blankt av
retten. En enstemmig rett viser
til odelstingsproposisjonens
kommentarer til dette unnta-
ket: «Det har heller ikke vært
tilsiktet at arbeidstakere i be-
drifter for vernet arbeid eller i
varig vernet arbeid i offentlig
virksomhet skulle omfattes...»

Retten slår fast at Bømlo In-
dustrier ikke ga noen oppsigel-
se, men tvert om lot Frode fort-
sette i sitt arbeidsforhold fram
til mai i år. «Johannessen har
dermed blitt tilsatt ved BI og
har krav på formriktig, saklig
begrunnet oppsigelse,» sier ret-
ten.

— Glad for a være tilbake
BERGEN (VG ) - Frode er så glad for å være tilbake på j obben. Vi merker det
på ham når han kommer hjem , fortell er mamma Reidunn Johannes sen (65).
Frode Johannessen var selv til
stede under rettssaken i Ber-
gen.

— Han forstår mye, men nep-
pe hele sammenhengen. Han
satt helt rolig hele dagen. Det
synes Jeg er godt gjort — fra ni
til halv fire. Og han takket for
seg da han gikk. Han er veldig
kry for å ha denne Jobben, for-
klarer hun.

Broren Arne Børge sier at
Frode fungerer godt:

— Han støvsuger, og holder
det helt ryddig på hybelen han
bor i hjemme hos mor. Han
sykler selv turer, blant annet
ned til meir, som bor en kilome¬

ter unna. Jeg kan ikke forstå at
han ikke fungerer godt nok.

Frodes far , John Johannes-
sen, døde i fjor , og han var ak-
tivt med i dannelsen av den
vernede bedriften Bømlo Indu-
strier gjennom foreldrelaget i
HVPU.

— Alen kan ikke familien ta
til takke med et bedre tilpasset
tilbud t

— VI har ikke fått noe kon-
kret tilbud utenom Bømlo In-
dustrier. Alt er usikkert. Men
på Bømlo Industrier finnes
mange ulike arbeidsoppgaver
~ han har bare ikke fått prøve
alle. Likevel har bedriften an¬

satte som fungerer dårligere
enn Frode, sier han.

Advokat Helge A. Tryti , som
førte saken for Bømlo Industri-
er, sier han Ikke vil kommente-
re saken , fordi prosedering i
pressen bare vil skade Frode
Johannessen. Han sier at be-
driften vurderer å anke, men at
anke ikke er besluttet. Han be-
krefter at bedriften har på-
kjært rettens kjennelse om at
Frode Johannessen skal stå 1
Jobben til saken er endelig av-
gjort i rettsapparatet.

Daglig leder Dagmar Meling
i Bømlo Industrier nekter å
kommentere saken.
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VELLYKKET PROSJEKT HJELPER YRKESHEMMEDE I ARBEIDSLIVET
NTBtekst. Publisert på trykk 23.08.1996. Seksjon: INN.

(til red.: oppdatert med bildetekst) Oslo (NTB-

Anne Kathrine Aambø): Særlig utsatte grupper av

yrkeshemmede personer tilpasser seg

arbeidslivet lettere hvis de får individuell

veiledning av en profesjonell hjelper. Det viser

erfaringene fra prosjektet Arbeid med bistand i

regi av Arbeidsdirektoratet.

Av de 515 deltakerne i prosjektet fikk 384

forlenget sine engasjementer, selv om svært få

fikk fast ansettelse. Særlig vellykket var

ordningen med en egen tilrettelegger for psykisk

utviklingshemmede. Av disse var det 83

prosent som fikk videre engasjement i det

ordinære arbeidslivet. Dårligst ut kom de sosialt

mistilpassede deltakerne. 59 prosent av disse

fikk forlenget sine engasjementer.

- Enkelte mener at et prosjektet er kostbart. Men

hvis man har i tankene at mange av deltakerne

etterhvert klarer seg selv, blir det mye rimeligere

enn om de for eksempel skulle arbeidet i vernet

bedrift resten av livet, sier Randi Blystad ved

Arbeidsforskningsinstituttet til NTB. Sammen

med Øystein Spjelkavik har hun evaluert

prosjektet, som har som mål å få utsatte grupper

i jobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Etter en

forsøksperiode på 3 år er tiltaket gjort

permanent, og Arbeid med bistand-team

opprettet i alle fylker.

Svake grupper

- Hovedkonklusjonen er at ordningen med

tilretteleggere har mye for seg, og det er ikke så

veldig overraskende, mener Blystad.

Forsøket ble drevet i regi av

arbeidsmarkedsetaten og besto av rundt 30

lokale prosjekter rundt om i hele landet. I

prosjektene ble det ansatt tilretteleggere som

skulle hjelpe deltakere. Flertallet av bedriftene

fikk ikke økonomisk støtte. Tiltaket er nå

organisert under vernede bedrifter som har

ansvaret for tilretteleggerne. Deltakerne får del-

lønn fra den bedriften de jobber i, ved siden av

attføring eller uføretrygd.

Mange av dem som deltar i Arbeid med bistand, er

personer som krever mye av en arbeidsgiver. Det er

psykisk utviklingshemmede, folk med psykiske lidelser,

folk med hjerneskader og sosialt mistilpassede

personer.

Sosial anseelse

- For få år siden var disse menneskene i liten grad

regnet som egnet for det ordinære arbeidsmarkedet.

Men mange av dem har behov for en normal

karriereutvikling med nye utfordringer og nye oppgaver,

påpeker Blystad.

Målet med prosjektet er at de skal få en varig tilknytning

til arbeidslivet, noe de lettere får med arbeidserfaring.

Mange av deltakerne har sittet hjemme i flere år uten

noen form for aktivitet. Med hjelp fra prosjektet kommer

de seg ut i det ordinære arbeidslivet og mottar lønn fra

en arbeidsgiver.

- Dermed får de sosial anseelse, og de får være som de

andre, sier Blystad.

Misstemning Tilretteleggerne er profesjonelle hjelpere

som skal hjelpe deltakeren til å beholde jobben. I

enkelte tilfeller får den yrkeshemmede hjelp av

tilretteleggeren hele tiden, mens andre bare trenger

hjelp til å komme seg til og fra jobben med offentlig

kommunikasjon.

- Tilretteleggerne har fått nødvendig handlingsrom og kan

ta utgangspunkt i individuelle behov. Men det er hele

tiden en fare for at de går for langt og hjelper folk for

mye, slik at deltakeren ikke blir mer selvstendig, sier

Blystad.

Undersøkelsen av forsøksprosjektet viser at kollegene

på arbeidsplassen ofte ikke er like fornøyd med

ordningen. Mange opplever den yrkeshemmede som

masete og forstyrrende.

- Det er særlig når den sosiale atferden er avvikende, at

det har skapt misstemning på arbeidsplassen, opplyser

Blystad.

Bildetekst:

En fersk undersøkelse viser at det blir lettere for særlig

utsatte grupper av yrkeshemmede personer å tilpasse

seg arbeidslivet dersom de får individuell veiledning.

Undersøkelsen viser at det er spesielt mye å hente når

det gjelder å legge forholdene til rette for psykisk
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utviklingshemmede. (NTB-arkivfoto) (breddebilde)

231537 AUG 96

© NTBtekst
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Seks kroner timen i sju år
Bergens Tidende Morgen. Publisert på trykk 03.09.1997.
RøISELAND MARIANNE. Side: 8.

-DET ER I DAG VI LEVER, argumenterte Eirik

Pettersen i Skivebakken bofellesskap. Men

Høyres Erna Solberg nektet å være med på

løftefesten og tømme oljefondet. Seks kroner

timen i sju år

Uvanlig politisk suell: Det ble beboernes kveld da

Skivebakken bofellesskap møtte politikerne til

duell. De psykisk utviklingshemmede lot seg ikke

avspise med "politiske røverhistorier".

TEKST: MARIANNE RØISELAND FOTO: RUNE

NIELSEN

- Jeg har hørt på dere politikere i årevis. Nå føler

jeg at jeg må si noe, begynte Eirik Pettersen. En

av de seks psykisk funksjonshemmede som bor i

Skivebakken bofellesskap. Han fortsatte:

- Alt er så sabla dyrt i Norge. Dere dreper jo folk

med avgifter og priser. Vi får jo ikke råd til et par

finsko til søndagsbruk engang.

Pettersen sammenlignet prisene i Norge med

prisene i andre europeiske land.

- Det er dyrt her, men vi har høye lønninger også,

svarte SVs Ågot Valle.

- Det er klart at de som går i vanlig industriarbeid

med 200.000 kroner i årslønn har det bra. Jeg

har ikke 200.000

kroner. Vi har uhyggelig lite å rutte med, svarte

Pettersen.

Beboer Trygve Andersen påpekte forsiktig at han

tjener 10 kroner timen i sin heldagsjobb på

Breistein Industrier, mens Pettersen tjener seks

kroner i sitt arbeid på Nordnes. Dette blir kalt

oppmuntringspenger, og skal være gulrot for å få

psykisk utviklingshemmede i arbeid. Beboerne

hever i tillegg trygd.

- Det er ille å få seks eller 10 kroner i belønning, vi

burde kanskje gi mindre trygd og mer som lønn, mente

Aps Rita Tveiten.

Erna Solberg fra Høyre påpekte at økte lønninger i de

vernede bedriftene kunne gå ut over antallet slike

bedrifter.

- Det er viktig å ta ensomhetsproblemet som HVPU-

reformen har skapt på alvor. Høyre vil heller ha flere

vernede bedrifter og gi et fritidstilbud til flere psykisk

utviklingshemmede, i stedet for å øke lønningene til dem

som alt har et tilbud.

Beboerne ved Skivebakken bofellesskap var opptatt av å

få bygget flere bofellesskap og høyere bostøtte. KrFs

Kristin Ravnanger skyldte på staten og ville ha økte

overføringer.

- Dere som er politikere må reise til Oslo og si at Bergen

trenger mer penger. Rundt 100 millioner kroner burde vi

i alle fall få, mente Pettersen. Han anbefalte politikerne

å bruke oljepengene nå og ikke spare til en ukjent

fremtid.

Det samlede kvinnelige politikerpanelet lovet at

bostøtten skulle heves, og samtlige ville følge opp den

vedtatte planen om å bygge flere HVPU-boliger.

De seks beboerne som inviterte til politikerdebatt tar sin

stemmerett på alvor. Daglig blir avisene nøye saumfart,

debatter på TV følges og diskusjonen i fellesskapet går

høyt. Selvfølgelig vil de bruke sin stemmerett til å

påvirke.

- Jeg har lurt veldig på dette sentrumsalternativet.

Jeg liker tanken på at flere partier samarbeider, selv om

jeg ikke tror det kan bli sittende i fire år, sier Trygve

Andersen.

© Bergens Tidende
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Et lite stykke Annerledes-Norge
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 24.12.2000.
MøRKHAGEN PERNILLE LøNNE. Seksjon: SØNDAG.
Side: 17.

Et sted i Norge finnes det en helt annen tid enn

den vi halser etter ellers i landet. En tid som for

eksempel kan fylles med juletoner i tusmørket -

når en hel landsby møtes på tunet før jobben for

å øve på julesanger. PERNILLE LØNNE

MØRKHAGEN

STEIN J. BJØRGE (foto) - Tror du på julenissen?

Hva svarer man når et voksent menneske

stopper deg og stirrer alvorlig inn i ansiktet ditt

med et slikt spørsmål.

Vi slipper å svare:

- Julenissen er ikke farlig.

Hun grøsser forventningsfullt. Griper håndtakene

på trillebåren og rusler videre. Hun har en jobb å

gjøre. Det er mange ting som skal fraktes mellom

husene i en landsby.

Landsbyen har 140 innbyggere. På 400 mål jord

utenfor Andebu i Vestfold finnes et samfunn i

miniatyr. Med butikk, barnehage, bank, bakeri,

gårdsbruk, verksteder, samfunnshus, gamlehjem,

kirke og kirkegård. Et samfunn som likevel ligner

svært lite på det norske.

- Er det litt «spooky» her? lurer fotografen. Vi

kjører inn i en tåkedott på en av Andebus

bakketopper. Skal vi til en fanatisk sekt? Et

fristed for utfreakede idealister? En

kardemommeby? Et gjøkerede? Et kommunistisk

idealsamfunn?

Vi skal til Vidaråsen. Til landsbyen hvor voksne

psykisk utviklingshemmede og såkalt normale

mennesker er like usedvanlige. Hvor alle lever i

storfamilier. Hvor alle hus har navn og smale

stier mellom dem som knytter menneskene

sammen. Hvor alle goder er felleseie. Både

melken fra kuene, bilene og pengesekken fra

staten.

Sammen er best «Et lite stykke Norge» står det

på sjokoladepapiret Arnkjell Ruud (55) tvinner

rundt fingrene. Han er Vidaråsens journalist. I 30

år har han notert i sine mange almanakker, for så å føre

ned landsbyens liv og levnet på den lille skrivemaskinen

på hybelen.

Arnkjell må lukke øynene og holde armen foran ansiktet.

Så mange tanker flyr. Hvordan er det å bo i landsbyen?

Rommet hans er fylt av fotografier av familie, egne

malerier, et stort portrett av ham selv. I hyllene årganger

med «Hvem Hva Hvor», dagbøker, musikk.

- Vidaråsen er det beste sted som finnes. Det er godt å

bo sammen flere. Vi er gode venner. Vi er sammen. Jeg

har jobben min. Vaskeriet om formiddagen. Matforedling

på ettermiddagen. Og så sitter jeg litt på kontor.

På Vidaråsen heter de psykisk utviklingshemmede

landsbyboere. De andre, de rundt 50 som bor og jobber

her, heter medarbeidere. Det er ikke alltid opplagt hvem

som er hvem. Ingen av dem får lønn. Men landsbyboerne

har trygd. De andre får penger når de trenger det. Lønn,

overtid, ordnede fridager, arbeidstid og skjermingstillegg

er ukjente begreper. Hvordan er det mulig?

- Vi har ingen spesielt asketisk livsholdning, men deler

de statlige pengene vi får i et brorskap. På denne måten

oppnår vi en mer likeverdig situasjon med

landsbyboerne.

Deres arbeidsinnsats kan aldri måles ut fra vanlige

effektivitets-normer. Målet vårt er at alle gjør sitt beste

med de evnene de har og at motivasjonen skal ligge i at

arbeidet er meningsfylt, for alle.

Anne Langeland har arbeidet og bodd på Vidaråsen i 23

år.

Hun har lang trening i det hun kaller den økonomiske

brorskapstanken - at man må trenes opp til å tåle at én

har andre behov enn en annen. I fjor meldte hun og

mannen inn behovet for litt fri. Et halvt års sabbat fikk

de - og reiste til Sør-Afrika.

Hun underslår ikke at det er vanskeligere å rekruttere

medarbeidere i dag enn på 70-tallet.

- Men vi kan bare håpe at det ennå finnes unge

mennesker som ønsker et annerledes liv som ikke bare

måles i penger.

Øko-brød og Steiner Langeland viser rundt i verkstedene

i landsbyen. Overalt kikker ivrige ansikter opp fra
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arbeidet. En ampelsnor flettes. Skjorter blir uten

en krøll. En elg-skulptur pusses jevn. En dukke

fylles med myk ull. Urter sorteres og knuses.

Ved kløves. Og saftflasker får limt på selvtegnede

etiketter. Møysommelig arbeid som langsomt

formes av erfarne hender.

I bakeriet gløder den store vedovnen. Bollene

skal være ferdige til kaffepausen halv elleve.

Andre dager bakes brødet til landsbyen. Eller

kakene. I dag styrer Tom pastamaskinen. Han er

bakeriets stolthet, med avlagt svennebrev som

baker. Fra pastamaskinen tyter åtte tonn pasta

ut hvert år. Mest til Helios-butikkene. Bakeriet

omsetter for en halv million kroner i året. Alle

ingrediensene er økologiske, de fleste

biodynamisk dyrket.

Produktene får du i landsby-butikken. Der har de

det meste, også organisk cola, antroposofisk

tannkrem og Rudolf Steiners skrifter.

Utenfor er desemberdagen tung. Alvene danser

på jordet.

Skydekket slikker låvetaket vått. En kroket rygg

dukker opp på veien. Henry er så gammel og

vindskjev at han for lengst kunne holdt seg

innendørs med de andre på landsbyens

gamlehjem. Men arbeidsmoralen holder ham

gående, det har alltid vært hans ansvar å holde

veikantene pene.

En raggete hest skritter forbi ham på veien.

Ursula holder tømmene. Øyvind sitter bak. Rugger

den store kroppen. Taus.

Han kan snakke. Han gjør det ikke. Men han

gleder seg til kaffepausen. Etter middag skal han

melke. Han er en god melker. Så lenge det finnes

gode hender er melkemaskin overflødig på

Vidaråsen. Intet arbeid som kan mestres av

noen, gjøres med maskiner.

I stallen står Rolf Kåre Håland med Sunniva

Victoria på armen. Hun er landsbyens yngste,

født her for ett år siden og meget opptatt av kuer.

Pappa er mer opptatt av at Vidaråsen ikke må

fremstå som noe harmonisk idealsamfunn.

Det finnes nok av konflikter. Nok av utfordringer

og generasjonsmotsetninger. Det krever sitt å gi

så mye privatliv. Til gjengjeld slipper man

økonomiske bekymringer og får masse kulturell

stimulans. Innimellom drukner man litt, andre

ganger begeistres man over hva som er mulig å få til.

Så er det kaffepause. Første arbeidsøkt avløses av en

halvtimes hvil. Det myldrer fra verksted, stall, gartneri -

mottunet og kaféen der bollene og kaffen ryker. Det er

tid for samvær. Tid for en prat, en klem, en fleip, en

avis. Kan du ikke lese, er det fine bilder å kikke på.

Anne stråler i dag. Søsteren Gro er kommet på besøk for

å se hvordan hverdagslivet på Vidaråsen er:

- Jeg ser at Anne er glad, hun er trygg, hun har venner.

Vidaråsen er et alternativ for psykisk utviklingshemmede

som ikke fungerer i egen bolig. Jeg har stor respekt for

dem som jobber her, sier Gro Gulbraar.

På baksiden av kaféen henger en stor rutemønstret

tavle.

Neste ukes datoer den ene veien, navnet på landsbyens

fem biler og tre busser den andre. Og en oppfordring til å

melde fra i god tid hvis du trenger en av bilene. Kanskje

noen vil sitte på?

På Vidaråsen er det gammeldags middagspause midt på

dagen.

Måltidet er langt. Rolig. Med faste rammer. I Selma

Lagerlöfs hus sitter husfar Jørgen trygg og stor ved

enden av bordet, med kone, yngstebarnet og husets

landsbyboere rundt seg. Det er han som leder

bordbønnen. Det er han som forsyner alle. Tallerkner

sendes nedover. I dag er det fersk fisk og eplemos til

dessert. Det meste som spises er dyrket og foredlet ved

hjelp av landsbyens egne hender. Kjøtt, poteter, pasta,

grønnsaker, urter, saft, brød, melk, yoghurt, ost.

Klokken tre kimer klokken på kirkebakken til arbeid på

nytt. Det myldrer igjen på stiene. Men klokken fem er det

fri - tid til kunstneriske sysler. På Vidaråsen finnes ingen

TV. Til gjengjeld er det desto mer maling, drama, dans,

spill, konserter, foredrag, forestillinger. Annenhver fredag

er det filmaften. Alltid skjer det noe. Landsbyens

langsomme puls er fylt med gjøremål som skal gi føde

både til kropp og ånd.

- Også mennesker med fysiske skavanker og dårligere

intellektuell utrustning er åndelige vesener. Bare mer

gåtefulle, og kanskje mer spennende enn oss andre. Alle

mennesker fødes med en åndelig kjerne som må

beskyttes, dyrkes og kjempes for, særlig i vår tid - i et

samfunn hvor alt skal være så perfekt, forklarer Anne

Langeland.

Onsdag kveld er det landsbymøte. Den store

Kristofferhallen fylles. Rudolf Steiner kikker alvorlig ned

fra veggen, mens aktuelle saker diskuteres.
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- Kan vi fylle adventstidens forventning med

juleforberedelser og kanskje en ekstra

oppmerksomhet til en hemmelig venn?

- Jeg er så forbannet. Ungene sykler på stiene i

mørket uten lykt. Det er livsfarlig.

- Hvordan skal vi løse melkemangelen?

Forsamlingen er herlig fri. Noen ler støyende.

Klapper. Én legger seg langflat på benken. Én må

opp og gi møtelederen en klem. - Kom til vår

teaterforestilling i morgen. Det er landsbyens

barn som spiller.

- Kan vi få synge en islandsk sang? Hele salen vil

synge.

Adventssangene løfter taket.

Utenfor blinker lys langs stiene som

sankthansormer i natten. Lyktene er støpt i

landsbyen, laget så lave at de ikke konkurrerer

med stjernehimmelen.

Ikke alle klarer å løsrive seg med én gang. Noen

er oppspilte. En ung mann betror oss at han er

litt jentegæern.

Og at han er glad i å synge. «En himmel full av

stjerner», hvisker han fortrolig, før han rusler ut i

mørket.

Så blir det stille natt. På Vidaråsen tikker tiden i

takt med døgnet. Med året. Med hjertet.

På gjesteromsdøren hvor vi er tilbudt en seng,

har noen festet et kort med en tegning av et

lysende juletre. «God jul og godt nyttår» står det

på kortet.

pernille.morkhagen@aftenposten.no

SITAT

«Vidaråsen er det beste sted som finnes. Det er

godt å bo sammen flere.» Arnkjell Ruud (55),

landsbyboer

Også mennesker med fysiske skavanker og

dårligere intellektuell utrustning er åndelige

vesener. Bare mer gåtefulle . . . Anne Langeland,

medarbeider

FAKTARAMME

Vidaråsen * Etablert i Andebu i Vestfold i 1966.

* En del av Rudolf Steiner-bevegelsen, drevet

etter antroposofiske prinsipper som en «Camp

Hill-landsby».

Landsbyboere (stort sett psykisk

utviklingshemmede) og medhjelpere lever

sammen i storfamilier.

* Russens veldedighetsaksjon på 70- og 80-tallet har

gjort det mulig å bygge opp tilsammen 18 bolighus til

storfamiliene.

* I dag bor det 62 landsbyboere, ca. 50 medarbeidere

og deres 25-30 barn på Vidaråsen. Det er for tiden plass

til flere landsbyboere. Nye beboere kan komme på

prøvebesøk.

* Beboere og medarbeidere arbeider sammen i

landsbyens verksteder. For tiden er det bakeri,

pottemakeri, gårdsdrift, gartneri, urtegruppe,

matforedling og ysteri, veveri, dukkeverksted,

snekkerverksted, vaskeri og en utegruppe i drift.

* Vidaråsen er en del av Landsbystiftelsen i Norge, som

tilsammen driver fem landsbyer i Norge. Tilsammen

mottar de knapt 44 millioner kroner fra staten i år,

hvorav 17,8

millioner ble overført til Vidaråsen.

* Landsbyens indre liv reguleres av landsbymøtet og av

ulike grupper med ansvar for særskilte oppgaver.

Overordnede vedtak fattes av stiftelsens styre.

Bildetekst: Mening. Alt arbeid er like viktig på Vidaråsen,

men oppgavene er tilpasset den enkeltes evner. Gunn

Kristin Sanner limer selvtegnede merkelapper på

saftflasker med stor iver i verkstedet for matforedling.

FOTO: STEIN J. BJØEGE Kontakt. Øyvind Jensen snakker

ikke. Men har god kontakt med firbente.FOTO: STEIN J.

BJØEGE Tid. Inger Marie Råstad fyller ark med vakre

farger.FOTO: STEIN J. BJØEGE Øko-pasta. Bakeriet

omsetter for en halv million, og lager åtte tonn pasta i

året.FOTO: STEIN J. BJØEGE Kos. Anne Marie Mølstad

trives i storfamilien sin i Nicolai Grundvig hus. Husets

katt er vant til å klappes av mange hender.FOTO: STEIN

J. BJØEGE Hjelpsomme hender. På Vidaråsen anskaffes

maskiner kun til arbeid som hender ikke kan klare.

Oppvaskmaskin er overflødig.FOTO: STEIN J. BJØEGE

Journalisten. Arnkjell Ruud har nedtegnet landsbyens

begivenheter i 30 år.FOTO: STEIN J. BJØEGE Ansvarlig. I

alle år har Henry Falkensten holdt veikantene prydelig

pene.FOTO: STEIN J. BJØEGE

© Aftenposten
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Hårreisende tilfelle
Aftenposten Aften. Publisert på trykk 16.01.2001.
CASTBERG TYCHO D. Seksjon: LESERNES MENING.
Side: 31.
Artikkeltype: debatt.

De psykisk utviklingshemmede i Skedsmo

kommune skal fratas sin ytterst beskjedne lønn

for utført arbeid. Som følge av kommunens

dårlige økonomi. Forholdet, TV-innslaget og

intervjuet er hårreisende, heldigvis ble det også

sett av skuespillerinnen Wenche Foss. Hun vet å

engasjere seg når noe «treffer» - og dette traff,

som hun selv sa i radiointervju, under

beltestedet! Nå skal ordføreren visstnok «se på

saken igjen».

Vi hører med blant verdens desidert rikeste

nasjoner og nasjonens oljeformue øker daglig

med beløp de færreste av oss kan forholde oss til. Hva

er da galt med vårt samfunn når vi faktisk er avhengige

av samfunnsengasjerte kjendiser i eliteklassen for at

bl.a. psykisk utviklingshemmede skal få muligheten til å

beholde timelønnen på fem kroner for utvilsomt

samvittighetsfullt og godt utført arbeid? Det får være

visse grenser!

TYCHO D. CASTBERG, Oslo

© Aftenposten
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Hus i br ann for

¦/mlllfj r

PATEN I il For annen gang på to uker brot det ut brann i dette huset i Moss. Søndag for to uker siden ble
brannen slokket før den spredte sea.

Av TROND SUNDNES og THOMAS ANDREASSEN (fo to)
OSLO/MOSS (VG) For to uker siden forsøkte
noen å sette fyr på dette huset I går brant
det nærmest ned til grunne n.
Politiet prøvde i aatt a korn rne
i kontakt med en mann som
kan ha vært i huset da det
brant ned.

Politiet avviste sent i går at
de setter de to hendelsene i
sammenheng.

- Det er korrekt at det var et
branntilløp i samme hus 16.
februar. Foreløpig betrakter vi
dette som enkeltstående saker.

Både eieren av det to etasjes
huset i Krapfossveien 49 og fle-
re naboer varslet politi og
brannvesen om "brannen ved
19.45-tiden søndag kveld.

Overtent
Huset var allerede overtent da
brannmannskapene kom frem,
og de kunne ikke gjøre annet
enn å sørge for å dempe flam-
mene slik at ikke brannen
spredte seg.

- Jeg er urolig. Hvem er det
som driver og tenner på huse-
ne til folk? sa en nabo til VG i
natt.

Det var en av beboerne i hu-
set , Lars Amseth, som slokket
brannen for to uker siden.

- Jeg hadde vært på byen, og
ti minutter etter at jeg kom
hjem, merket jeg røyklukt.
Noen hadde tent på i vaske-
rommet i kjelleren, men bran-
nen var ikke større enn at jeg
slokket den selv med brann-
slokkingsapparatet. Etterpå
kontaktet jeg politiet, fortalte
Arns pth til Moss Avis' nett ut¬
gave i gar kveld.

Han sier han har tenkt mye
på brannstiftelsesforsøket.

- Du blir jo nervøs. Jeg had-
de problemer med å sove de
første nettene etterpå.

- Røykdykkere har vært
inne i huset uten å finne noen.

Sa vidt vi vet var det ingen
personer igjen i huset da det
brant, men det er en av bebo-
erne vi ikke har lykkes i å få
kontakt med, sier vakthaven-
de ved Moss politidistrikt, At-
le Hauge. Han forteller at de
foreløpig ikke har noen mis-
tenkte etter den første bran-
nen, og også er uten spor etter
søndagens brann. Kriminal-
teknikere vil undersøke det
utbrente huset mandaer.

Wendte gir
150 000

Av SVEN ARNE BUGGELAND
I dag tidlig reiser Wenche
Foss til Marker for å gi
150 000 kroner til Tommy
Skogheim (27) og de andre
utviklingshemmede på
Lilleveien Arbeidssenter.
De 15 brukerne mistet «opp-
muntringspengene» - en fem-
mer i timen - da den lutfattige
Østfold-kommunen vedtok
innsparinger på 5,5 millioner.
- Vi har det så godt i Norge

- og så skal de mase med en
femmer. Det blir så dumt, sier
Wenche Foss (83).

Gaven som medfører to års
«lønn» for de psykisk utvik-
lingshemmede i Marker, kom-
mer fra et fond som ukebladet
Se & Hør har opprettet for
Wenche Foss.
- Vi synes det er storveies!

Tommy skjønner at han ikke
strekker til i alt, men har vært
så stolt over å få lønn for ar-
beid, sier Ame Skogheim.

Omkom i fcron lkollis jon
Av BJØRN CARLSEN og

KNUT ERIK KNUDSEN (fo to)
Bilisten oppdag et ikke at
kjørebanen var stengt på
grunn av veiarbeid, nør det
var for sent
Den mannlige sjåføren om-
kom momentant da personbi-
len frontkolllderte med et
vogntog som var på vel opp
fra Festningstunnelera på E18
ved Hjortneskaia. Ulykken
skjedde klokken 22.10 i går
kveld. Mannen var alene i bi-
len.

Bilen traff først en bom
som skulle lede trafikken over
i den andre kjørebanen fordi
det østgående løpet var stengt
på grunn av veiarbeid. Deret-
ter fortsatte per¬
sonbilen inn i
fronten på vog-n-
toget, opplyser
operaajonsleder
Bjørn Ølstad i
Oslo politidis-
åQUriMNft ttt .Y

TRAFF
VOGNTOG:
Den mannlige
føreren av *
Mercedes'en
omkom
momentant
da personbi-
len traff
vogntoget.

Syv skadet i snøkav
TROMSØ (VG) I det voldsom
me snøkavet på E6 ble syv per-
soner skadet og ti biler in vol

t/ert i tre ulykker - i løpet av
noen få timer og på den sam-
me fjellstrekningen ved Øse i
Troms.

En ung kvinne fikk livstruende
hodeskader, og to menn ble al-
vorlig skadet i den første ulykken
da to personbiler kolliderte ved
12-tiden i går. Kicreforholdene
var svært vanskelige.

J j ø m M  m m W/m .̂ plwttkkifurgl:
l il l  I I I  Dr. Kjell Aass
! ̂  

i% 
^

njw I 1 
Dr TOT Buøen

plastikkiru rgi as STt^irud

Oslo Drammen Tønsberg

Plastisk og
estetis k ki rurg i

Når erfa ring teller
Oslo: Dram mensveien 145A Skøyen Atrium, 0277 O
ti f. 23 27 22 55
Drammen Spesialistklinikken, Drammen Private Syk
Albums gt. 9, *016 Drammen, tlf. 32 25 49 90

»ta«. tlf. »
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Toppkarakter til tiltak for yrkeshemmede
Aftenposten Morgen. Publisert på trykk 10.06.2003.
BRAATHEN FRøYDIS. Seksjon: NYHETER.
Side: 4.

35 prosent av yrkeshemmede som deltar i Aetats

arbeidsmarkedstiltak, «Arbeid med bistand», får

fast jobb. FRØYDIS BRAATHEN Oppfølging. Aetat

startet «Arbeid med bistand» (AB) i 1993, og i fjor

deltok 3640 yrkeshemmede. Istedenfor å bli

plassert i skjermete stillinger, integreres de i det

vanlige arbeidslivet. Hver enkelt får individuell

oppfølging av en tilrettelegger som hjelper dem

med å finne en passende jobb og følger dem opp

når de kommer i arbeid.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag

fra Aetat evaluert tiltaket. Forsker Øystein

Spjelkavik forteller at alle parter vinner på AB-

opplegget.

- Alternativet for deltagerne ville vært en varig

trygdeløsning. Derfor er det gledelig at

tilretteleggerne klarer å få de yrkeshemmede ut i

vanlig, lønnet arbeid. 93

prosent av deltagerne i undersøkelsen sier at de

trives godt i jobben, og 71 prosent mener de har

fått bedre muligheter på jobbmarkedet. At

yrkeshemmede kommer seg ut i arbeid, betyr

dessuten lavere trygdeutgifter for staten, sier

Spjelkavik.

Hver deltager koster 6000 kroner i måneden,

mot 8100

kroner i vanlig trygd. I tillegg sparer staten store

utgifter på de som får fast jobb og ikke lenger har

behov for trygd i det hele tatt.

Tilbudet går primært til de som har størst

problemer med å skaffe seg jobb selv.

Utviklingshemmede og mennesker med psykiske

lidelser er de to største gruppene. Det tar i

gjennomsnitt tre måneder før de får en jobb, og

de går gradvis over fra trygd til vanlig lønn.

Deltagerne plukkes ut hos Aeat lokalt, og flere

steder er det lange køer for å få plass.

Føler trygghet

- Dette er personer som har gått fra det ene til

det andre, og som er lykkelige over å få personlig

assistanse over tid.

Det skaper trygghet. Tidligere var det en lang og trinnvis

prosess å få yrkeshemmede ut i arbeidslivet. Gjennom

«Arbeid med bistand» kommer de rett ut arbeidslivet, og

det har vist seg å være mer effektivt. Arbeidslivet virker

mindre farlig på den måten, forteller Spjelkavik.

Arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke er veldig fornøyd.

Det som overrasker henne mest, er at hele 96 prosent

av arbeidsgiverne synes de yrkeshemmede gjør en veldig

god eller tilfredsstillende jobb.

- Tatt i betraktning av at det dreier seg om en vanskelig

målgruppe, er det en del arbeidsgivere som er skeptiske

til å ansette dem. Men arbeidsgiverne som deltar i

«Arbeid med bistand», sier at tilretteleggeren skaper et

sikkerhetsnett for alle parter. Aetat dekker

lønnsutgiftene til tilretteleggerne, og arbeidsgiverne har

derfor ingen ekstrautgifter, sier Stokke.

Privat sektor Hver deltager får være med i opplegget i

inntil tre år. I løpet av den tiden får 35 prosent fast jobb.

Det er privat sektor som tilbyr flest deltagere fast

ansettelse.

- Jeg skulle gjerne ha sett at det offentlige i større grad

følger opp, men årsaken til at færre får fast jobb i

offentlige stillinger har nok å gjøre med manglende

budsjettmidler og rigide ansettelsesprinsipper, sier

Stokke.

Aetat ser nå på mulighetene for å utvide tiltaket.

froydis.braathen@aftenposten.no

***

- Meningsløse dager uten jobb Gjermund Sjaastad (30)

og Magnar Lie (30) har fått fast jobb hos Skeidar

gjennom «Arbeid med bistand». Å ha fast jobb, betyr alt

for dem.

Meningsfylt. - Hvis jeg ikke hadde hatt jobb, ville det

vært lett å sette seg i sofaen med potetgull og se på

video. Da ville dagene blitt meningsløse, sier Gjermund

Sjaastad.

Han har jobbet i interiøravdelingen hos Skeidar i tre og

et halvt år, først som utplassert gjennom «Arbeid med

bistand», og deretter som fast ansatt. Varehussjef Åse
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Almvang sier at de var så fornøyde med Sjaastad,

at de bestemte seg for å ta i mot en AB-deltager

til.

- Vi har bare hatt positive erfaringer med

Gjermund og Magnar. Som arbeidstagere er de

trofaste og stabile, og de har glidd fort inn i

arbeidsmiljøet. Nå er de absolutt en del av

gjengen blant 60 ansatte, sier Almvang.

Magnar Lie har en nesten ferdig utdannelse som

møbelsnekker bak seg og har jobbet på lageret

hos Skeidar i tre år.

Trives godt

- I begynnelsen var jeg litt usikker, og da var det

fint at jeg kunne kontakte tilretteleggeren min.

Jeg fikk også en fadder her på arbeidsplassen,

som gjorde det lettere å komme seg inn i

systemet. Nå trives jeg veldig godt, sier Lie.

Sjaastad har gått på Landbrukshøyskolen. Før

han fikk plass i AB-tiltaket, jobbet han i en vernet

bedrift, men det passet ham ikke.

- Jeg fikk individuell hjelp av tilretteleggeren min

til å finne en optimal løsning. Først prøvde jeg

meg på sykehjem, men det likte jeg ikke noe

særlig. Men da jeg kom til Skeidar, var det gjort,

sier Sjaastad og setter opp et stort smil.

Begge er enige om at «Arbeid med bistand» har

gjort livet lettere.

- Uten det hadde det vært mye vanskeligere å få jobb,

sier Lie.

Bildetekst: Trøkk på jobb. Magnar Lie (til høyre) trives

som truckfører og Gjermund Sjaastad er glad for å jobbe

i interiøravdelingen hos Skeidar. FOTO: SIGNE DONS

© Aftenposten
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Arbeid og menneskeverd
Adresseavisen Morgen. Publisert på trykk 28.09.2004.
FLAGSTAD, OLE. Side: 10.

OLE FLAGSTAD Skribent og student, tidligere

gårdbruker

I Lautenbach, ved arbeidstidas slutt, når

arbeiderne strømmer ut og hjem, forstår du at

arbeid er mer enn en jobb. Noen av dem kan ikke

snakke, mens andre ikke kan tie stille. Noen kan

ikke gå ordentlig, mens andre kan ikke stå i ro.

300 mennesker arbeider her, og produserer

produkter som tepper, kakkelovner, leker,

skoleransler og andre kvalitetsting. Jeg spurte en

ung mann med Downs syndrom og han svarte:

«Jeg er gartner». Han kunne et fag og var bevisst

sitt verd, for han hadde valgt gartneryrket selv,

etter å ha gått i prøvelære på alle

arbeidsplassene i to år.

De fleste arbeiderne har kort vei hjem og bor i

bogrupper, mens noen kjører til og fra. De fleste

av dem mottar lønn (beskjeden, men til å leve

av). Sett fra dagens Norge vil det som skjer i

denne landsbyen for psykisk utviklingshemmede i

Sør-Tyskland ikke være arbeid, i hvert fall bare

arbeid for dem som står på lønningslista. De vil

deles opp i mottakere av tjenester og

sosialterapeuter (på lav lønn. Og det er nok.

Pengene er middel, ikke mål). Innenfra sett er de

likeverdige medarbeidere. Utenfor landsbyen er

de (bortsett fra de nevnte lavtlønte) utrangerte

tapere på arbeidsmarkedet.

Dagens Norge er et samfunn delt i uverdigee,

utrangerte ytelsesmottakere på den ene siden og

verdige konkurransevinnere på den andre. Bare

lønnsarbeid regnes som arbeid, og bare

lønnsarbeidere regnes som fullverdige borgere.

Mottakerne må forholde seg til inntil tre ulike

embetsverk som administrerer og forvalter et

uoversiktlig villnis av offentlige ytelser.

Resultatet blir vilkårlig og urettferdig behandling

av mennesker og tapt menneskeverd for de det

gjelder og ulikhet for loven.

Utallige mennesker med intakt selvfølelse kan

fortelle den samme skrekkhistorien fra møtet

med f. eks. sosialkontor. Noen nyter godt av ytelser de

ikke trenger, mens andre får vondt gjort verre i systemet,

som ikke gjør jobben sin! Et eksempel fra Aetat,

Trondheim:

Høyskoleutdanna cand. mag. tar et tidsbegrenset

engasjement etter mange år i det offentlige, og melder

seg deretter arbeidsløs, fyller ut meldekortene sine og

mottar sin a-trygd i et helt år (!), før vedkommende på

eget initiativ søker en utlyst stilling, som selvfølgelig

vedkommende står først i køen til å få.

Vedkommende har i praksis hatt ett års permisjon med

lønn (av «skattebetalernes penger», som Hagen sier)

uten en gang å bli innkalt til en arbeidsformidler! Tre

dager med stillingsannonsene i Adresseavisen hadde

gitt flere tilbud vedkommende ikke hadde kunnet si nei

til, etter loven.

Tillitsvalgte på Stortinget lover å avskaffe fattigdom og

det skal skje gjennom lønnsarbeid, sier både Høybråten

og Stoltenberg på tv. Næringslivet skal gi disse

manglende arbeidsplassene, et næringsliv som til nå har

tatt ut det beste av arbeidssøkerne, for så å dumpe de

utbrukte restene i hjelpebuskaset, slik banknæringa

gjorde med lånekundene sine etter bankkrisa 89-91, for

så å motta milliardene fra Banksikringsfondet og selge

de 40

tusen lånekundene videre til nye kreditorer med gevinst.

En vil slå sammen Aetat, Trygdeetat og Sosialetat til en

(dyr kjempe?) -etat og gjøre et par hundre tusen tapere

til vinnere i arbeidskonkurransen.

Hvordan? Er det politikerne og embetsverkene som er

dumme og naive? Velgerne er forhåpentligvis ikke like

dumme. Ingen aktører med tyngde, bortsett fra lille

Venstre, har det falt inn å snu på flisa, og gjøre oss alle

til samfunnsmedlemmer som gir hverandre

borgerrettigheter, gjennom en garantert minsteinntekt til

alle, eller «borgerlønn» på la oss si 100-120 000

kr/året.

Tanken er like gammel som demokratiet selv. Aristoteles

sa det, og en borgermester sa det rundt 1560. Flere

Nobel-pristagere i økonomi sier det. Det er en fremmed

tanke for de fleste, men en borgerlønn til alle vil lønne

seg alt i alt. Det vil også kunne gi miljøgevinster. En
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kunne legge ned deler av Aetat, sosial- og

boligetat, Trygdeetat, Husbanken, hele Statens

lånekasse for Utdanning, garantert minsteinntekt

til kulturarbeidere, barnetrygd, kontantstøtte og

mange andre urettferdige og egentlig

udemokratiske g usosiale ordninger. Vi vil få en

mindre og billigere offentlig sektor, og ingen vil

måtte risikere et uverdig liv. Det vil være en

kulturell, sosial, og ikke minst demokratisk

vitamininnsprøyting, da alle borgere vil kjenne

seg verdsatt. Det vil gi friere og mer ansvarlige

mennesker. Og mindre byråkrati! Hvor er

Fremskrittspartiet?

ordstede@online.no

© Adresseavisen
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-Uføretrygd en sovepute for ledere
Adresseavisen Tema. Publisert på trykk 27.10.2004.
SSAND. Side: 11.
Artikkeltype: ledere.

- De fleste utviklings-hemmede som er i jobb, har

uføretrygd. De burde jobbe på ordinære lønns- og

ansettelsesvilkår. Det sier Steinar Nyland,

fylkesleder i Norsk Forbund for

Utviklingshemmede (NFU) Sør-Trøndelag.

- Retten til arbeid er et viktig prinsipp for

mennesker med utviklingshemming. Nyland

mener mange av de psykisk utviklingshemmede

er veldig flinke, for eksempel til montering av

elektriske komponenter og annet som han kaller

«priklearbeid».

- Men de har problemer med å få seg arbeid. Det

henger selvsagt til dels sammen med det

stramme arbeidsmarkedet vi har for tiden.

Men jeg tror også det skyldes at arbeidsgiverne

er redd for diagnoser.

Nyland understreker at uføretrygden er vel og bra,

men den kan også være et problem for enkelte

utviklingshemmede. Mange arbeidsgivere mener

nemlig at det da er greit at de jobber uten å få

lønn for det arbeidet de gjør.

- En av mine venner som er utviklingshemmet,

jobber på et stort lager. Han er en mester i å

huske tall og vet alltid hvilken hylle han skal

plukke varer fra. Det er ikke nødvendig for ham å

taste seg inn på en datamaskin for å utføre

jobben.

Utviklingshemmede er mennesker med

utviklingsmuligheter, sier Nyland. Han tror de kan

lære nesten hva som helst, bare de får

opplæring og forholdene legges til rette. - Samfunnet

etterlyser ressurser. Psykisk utviklingshemmede er en

ressurs. Jeg oppfordrer bedriftsledere til å se denne

muligheten for å skaffe seg engasjerte medarbeidere.

Også i kulturlivet kan psykisk utviklingshemmede bidra

med veldig mye.

Ingen sytekultur

Steinar Nyland tror sykefraværet blant psykisk

utviklingshemmede er omtrent som hos andre

arbeidstagere. Mange er aldri borte en dag.

- Arbeidsgleden og entusiasmen er stor i denne gruppen.

De er stolte av å ha en jobb og bli tatt på alvor. Du finner

ikke noen sytekultur blant yrkesaktive psykisk

utviklingshemmede.

Om lag 600 voksne psykisk utviklingshemmede bor i

Trondheim.

Mange har jobb og dagtilbud.

Prima, Byåsen Produkter og Siemens er blant de store

arbeidsplassene som har psykisk utviklingshemmede

ansatte.

SØLVI SAND 72 50 15 76

solvi.sand@adresseavisen.no

© Adresseavisen
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Jobber for syv kroner timen
Fædrelandsvennen. Publisert på trykk 25.05.2005.
Av ODD I.R. ULEBERG.

I over 15 år har lønnen stått stille på syv kroner .

timen for de . psykisk utviklingshemmede som .

jobber på Valhalla Verksted AS.

KRISTIANSAND: - Helt elendig. Noe må gjøres,

sier Rolf Arthur Knudsen.

Han er tillitsvalgt for de om lag 50 menneskene

som har tilpasset, vernet arbeid på den spesielle

arbeidsplassen.

Flere og flere av de ansatte melder seg inn i

Fellesforbundet. De vil kjempe for høyere lønn.-

Da jeg bodde i Skien fikk jeg 15 kroner på ASVO

der borte. Jeg tror de har 20 nå. Vi kan i hvert fall

få litt økning. Det hadde vært moro, sier

Knudsen, mens han pakker reklameplaster

sammen med blant andre Terje Hardeland.

Hardeland er helt enig i at lønnen må opp.

Millionoverskudd

 Valhalla Verksted er heleid av Kristiansand

kommune. Bedriften, som gir aktiviseringstilbud

til mennesker på trygd, gikk med 1,9 millioner

kroner i overskudd i 2004.

Daglig leder Thor Erik Haddeland synes ikke det

er smålig at lønnen ikke økes. Han sier at

overskuddet var helt uvanlig i fjor. Det pleier å

ligge på drøyt en halv million.- Som vi må ha til

investeringer i dyre maskiner. Det er frivillig å

jobbe her. Dessuten har de ansatte ønsket at vi

satser på velferdstiltak som turer, fester og

julebord. Tar vi det med, er timelønnen på

mellom ti og 11 kroner, sier han, og legger til at

Valhalla Verksted også bruker penger på gode

sikkerhetsforsikringer for de ansatte.

Haddeland understreker at de ansatte har sin

trygd, og at det årlig gjennomføres lokale

forhandlinger om motivasjonslønnen de får i

tillegg. - Vi legger vekt på fellesskap og mestring.

Alle skal ha noe meningsfylt å gjøre. Men det sier

seg selv at effektiviteten kan være så som så.

Fellesskapstanken er bakgrunnen for lønnsnivået, sier

han.

- Grenser til utnyttelse

 Fellesforbundet holder på å utarbeide en hovedavtale

for mennesker som jobber i VTA-bedrifter (varig

tilrettelagt arbeid). I den avtalen heter det at ansatte

skal ha ni kroner i timen, minimum. - Syv kroner timen

grenser til utnyttelse, sier Søren Erik Pedersen i

Fellesforbundet.

Haddeland minner om at sosiale tiltak er inkludert i ni

kroner.

- Når andre bedrifter betaler mer enn oss, så er det fordi

de har høyere terskel for å ta inn folk. Det er et viktig

poeng, sier han.

Foreldre Fædrelandsvennen har snakket med sier de

forstår at psykisk utviklingshemmede i en vernet bedrift

ikke kan ha ordinære lønnsbetingelser. Men de synes

det er bortimot umoralsk at ikke det skjer en justering av

det som kommer i lønningsposen.- Vårt barn ville

kommet hjem med tårer i øynene hvis han hadde fått en

femtiøring ekstra. Det har noe med anstendighet og det

å bli verdsatt å gjøre, sier en pappa, som ikke vil ha

navn i avisen.

Flere foreldre påstår at lønnen var seks kroner på

Valhalla først på 80-tallet. Det het den gang at man

skulle forsøke å gi maksimalbeløpet 1G, som er grensen

før man mister trygd.

I 2005 tilsvarer 1G rundt 58.000 kroner. De vel femti på

Valhalla Verksted må mer enn tredoble lønnen for å

komme opp i dette.- De fleste hos oss tjener mellom 10-

og 15.000 i året før skatt trekkes. Og de trives.

Sykefraværet er 1,5 prosent. Husk for all del det

viktigste: Her skal folk komme og trives, sier Thor Erik

Haddeland.- Det blir tøffe forhandlinger i år, sier

tillitsvalgt Rolf Arthur Knudsen.

© Fædrelandsvennen
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Beklager luselønn Problematisk å skyve opp i systemet

Kjempehonnør til Lars
. Publisert på trykk 06.12.2005.
Stian Jakobsen.

FINNSNES: - Dette skal vi se på umiddelbart. Det

lover leder for PU-tjenesten i Lenvik, Roger

Holmen.

- De satsene som er i dag var satt lenge før min

tid og det er bare å beklage at de ikke er

regulert, sier Holmen. Lars Konst (26), som

jobber ved Bakkely arbeidssenter på Finnsnes slo

mandag full alarm om lønnsforholdene ved

sentret gjennom Folkebladet. Han og de andre

som har jobbet der har i lang tid jobbet for åtte

kroner timen. Nå lover Roger Holmen at han skal

se på saken. - Jeg skal se på dette med en gang.

Vi vil ta en gjennomgang av de lønnsrutinene som

er i dag og sammenligne dem med hva de har på

de andre arbeidssentrene, sier Holmen. Han sier

til Folkebladet at det som er viktig er at det ikke

kommer i konflikt med den trygden de har. De

som mottar trygd i dag kan tjene opp til en gang

grunnbeløpet som i dag er på 60.699 kroner. -

Hvor skal dere hente penger til å sette opp

lønnen fra? - Jeg skal i et møte med rådmannen

førstkommende fredag, og der skal jeg ta opp

dette. Vi må se på inntekt og utgifter. Det er en

liten inntekt på den produksjonen de har på

Bakkely arbeidssenter og vi kommer til å se på

om noe av dette kan tilbakeføres som inntekt til

de som arbeider der, sier Holmen. at noen

reagerer Holmen sier at han synes det er på sin

plass at noen reagerer. - Det er fornuftig at noen

setter dette på dagsorden, og ikke minst at de

gjør det på eget initiativ, sier Holmen. - Grunnen

til at vi har dette tilbudet der at vi skal sørge for

at de som ønsker det ska få en mer meningsfylt hverdag

og ha et stabilt arbeid å gå til. Dette er et etterspurt

tilbud fra brukere av PU-tjenesten, sier Holmen

stian.jakobsen.no77 85 20 58 FINNSNES: - Det blir for

problematisk å skyve denne saken opp i systemet. Det

er ikke på dette nivået den hører hjemme, det er på et

langt lavere nivå, sier ordfører i Lenvik, Arne Bergland. -

Men jeg må si at også jeg synes at åtte kroner timen er

lite. - Jeg har aldri hatt oppe en slik sak i verken

kommunestyret eller i formannskapet, og slike

bestemmelser tas ikke der, sier Bergland. FINNSNES:

Fylkesleder i norsk forbund for utviklingshemmede (NFU),

Solveig Nylund, gir Lars Konst honnør for å ta opp

saken. - Lars Konst fortjener kjempehonnør for et innlegg

som har skapt reaksjoner. Dette jobber vi med hele

tiden, nemlig å gi utviklingshemmede rett lønn for rett

jobb, sier Nylund. Nylund sier til Folkebladet at de som

har pensjon i dag kan tjene inn til en gang grunnbeløpet,

60.699 kroner i året, før pensjonene blir berørt. - det vi

si at hvis de jobber 37,5 timer i uken kan de tjene 27

kroner timen, sier Nylund. med organisering - Vi jobber

også med at de som har varig tilrettelagt arbeid (VTA)

skal kunne organisere seg som en fullverdig bedrift,

forteller Nylund. - Så dere stiller dere bak Lars Konst? -

Ja i høyeste grad, han gjør en meget viktig jobb ved å stå

frem på denne måten. Det er slik i dag at alle som er i

jobb gjerne vil bli verdsatt og lønnen er en viktig faktor

når vi måler dette. Det gjelder også for Lars og de andre

som har samme jobb som han, sier Nylund.

© Troms Folkeblad
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Skammelig lav lønn
. Publisert på trykk 07.12.2005.
Kjell Arne Sørlie.

Lenvik kommune betaler bare usle åtte kroner

timen til vedarbeiderne ved Bakkely

arbeidssenter på Finnsnes. Det er en skammelig

lav lønn.

¦ Det er en av vedarbeidere, Lars Konst, som har

satt søkelyset på lønnsnivået han og

arbeidskompiser må ta til takke med. Han skal

ha stor ros for initiativet sitt. De berørte

vedarbeiderne har en tung fysisk jobb. Man løfter

stokker på opptil 100 kilo, sager og kløyver og

stabler deretter veden i 60 literssekker. For dette

får arbeiderne bare 40 kroner dagen. ¦

Fylkesleder for Norsk forbund for

utviklingshemmede, Solveig Nylund, viser til at de

som har pensjon kan tjene vel 60.000 kroner i

året før pensjonen blir berørt. Hun påpeker også

at forbundet hele tida jobber for å gi

utviklingshemmede rett lønn for rett arbeid. Hun

gir Lars Konst honnør for at han har tatt opp

lønnssaka, og forbundet stiller seg bak kravet om

høyere lønn. ¦ For Lenvik kommune er dette en

ytterst pinlig sak. At man lønnsmessig verdsetter

viktig arbeid så lavt tjener kommunen til liten

ære. ¦ Lederen for PU-tjenesten i Lenvik

kommune, Roger Holmen, lover nå at man skal

se på lønnsnivået umiddelbart. Det skulle da også bare

mangle. Holmen viser til at dagens satser ble satt lenge

før hans tid, og han beklager at de ikke er blitt regulert.

Lenvik skal nå ta en gjennomgang av lønnsrutinene og

sammenligne med hva man har på andre arbeidssentra.

¦ Det er uansett kritikkverdig at Lenvik kommune ikke har

sørget for nødvendig lønnsregulering for denne gruppa.

Det er personer som ikke står på barrikadene og skriker

høyest. Desto viktigere er det da at de ansvarlige følger

nøye med og påser at alle berørte, uansett

arbeidsoppgaver, får en rettferdig behandling. ¦ Alle

mennesker som er i jobb har behov for å bli verdsatt for

innsatsen. Det må gis tilbakemeldinger og man må

oppleve at man gjør en viktig jobb i samfunnet. I denne

sammenhengen er sjølsagt også lønnsnivået viktig. ¦

Lenvik kommune må umiddelbart få satt opp lønna

skikkelig for alle berørte. Vi tar det også som en

selvfølge at lønnsreguleringa får tilbakevirkende kraft og

at man i forhold til dette går så langt tilbake i tid som

mulig.

© Troms Folkeblad
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Daglig virksomhet og selvforståelse
Adresseavisen. Publisert på trykk 16.12.2008.
2008-12-16T. Side: 39.
Del: Adr-Tabloid.

Helt siden avviklingen av det fylkeskommunale

Helsevern for psykisk utviklingshemmede for over

ti år siden, har det vært et mål å få personer

med utviklingshemming inn i ordinært arbeid. Lite

har skjedd.

Målet er videreført i nyere offentlige dokumenter,

herunder St.meld. nr. 40 (2002-2003):

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

Evalueringer viser imidlertid at lite har skjedd

innenfor området arbeid. Bare et fåtall personer

med utviklingshemming er i dag sysselsatt

innenfor det en kan kalle vanlig arbeid, og de

færreste av disse mottar ordinær lønn. Langt de

fleste som er i noen form for sysselsetting eller

daglig aktivitet, befinner seg enten i ulike former

for vernet arbeid eller i kommunale dagsentra.

Om den nye antidiskrimineringsloven for

funksjonshemmede kan komme til å bli et

virkemiddel i kampen for utviklingshemmedes

tilgang til arbeidslivet, gjenstår å se.

Til tross for at det synes å være langt igjen til at

personer med utviklingshemming blir anerkjent

som ordinære arbeidstakere, har vernet

virksomhet og kommunale dagsentra vært gode

alternativer. Det er derfor en påkjenning for

mange at det i flere kommuner foreslås

reduksjoner innenfor kommunal dagvirksomhet.

Det kan oppleves som en form for dobbel

diskriminering at en ikke bare er utestengt fra

vanlig arbeidsliv, men at betydningen av å ha et

meningsfylt innhold i hverdagen slik blir

undervurdert. Uten et stabilt dagtilbud vil mange

personer med utviklingshemming kunne miste

sosiale arenaer hvor de kan omgås med andre,

de vil ikke lenger ha en opplevelse av å være til

nytte for andre og deres livskvalitet kan bli

forringet.

En kan spørre seg om samfunnsskapte mentale

bilder eller forståelser av personer med

utviklingshemming som umodne, svake og hjelpeløse, er

de største hindrene for at de skal kunne tilbys arbeid

og/eller daglig virksomhet. Konsekvenser av slike

forståelser er at utviklingshemmedes evner og

innsatsvilje blir undervurdert, og at en ikke regner med

at det har betydning om de har noe å holde på med. I

motsetning til dette viser forskning at arbeid og daglig

aktivitet er viktig for utviklingshemmedes opplevelse av å

ha et godt liv. Imidlertid kommer dette i liten grad fram

fordi personer med utviklingshemming sjelden blir spurt

om hva de selv mener. Hvis deres egne oppfatninger om

betydningen av arbeid og aktivitet ble lagt til grunn, ville

det muligens ikke være like lett å redusere innsats på

dette området.

Som del av mitt doktorgradsarbeid ved NTNU har jeg

deltatt sammen med noen unge voksne mennesker med

utviklingshemming i alderen 18-30 år, når de har vært

på det de selv beskriver som «jobben», både i vernet

bedrift og i kommunal dagvirksomhet. Det er mange

grunner til at personer med utviklingshemming ser på

jobben som viktig. Ved å fortelle at en går på jobb hver

dag, forteller en samtidig at en i hovedsak er et vanlig

menneske som gjerne vil gjøre nytte for seg. En forteller

også at en vet at det gir sosial aksept å være i arbeid.

Ikke minst er det å ha et arbeid en viktig bestanddel i en

voksen identitet. For personer med utviklingshemming

som ofte har blitt sett på som «evig barn», er det viktig å

framheve at en er voksen og vil bli tatt på alvor som det.

For flere av deltakerne betyr det mye å kunne vise fram

hva de klarer å produsere. Ved en arbeidsplass foregår

det vedproduksjon. Her styrer en av arbeidstakerne en

elektrisk vedkløyver. I løpet av en arbeidsdag klarer han

å produsere atskillige sekker med ved. Han er klar over

at veden er til nytte for andre, og at det derfor er viktig at

han gjør en god jobb. Det er også sånn at dersom han

ikke leverer et bra produkt, vil ingen kjøpe veden. Han

gjør derfor sitt aller beste og er stolt over å kunne kalle

seg vedselger; noe som igjen peker på at hans identitet

formes av det han gjør. Samme stolthet over godt utført

arbeid kommer fram ved en virksomhet hvor en stor del
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av produksjonen består i å pakke ulike typer kort

for et stort firma. Her er arbeidet lagt til rette slik

at det kan utføres av personer med ulikt

ferdighetsnivå. Enkelte kan telle opp kort og

sortere raskt og effektivt, mens andre kan legge

fram et og et kort på en tilpasset plate. Slik gjør

de også sin del. Når alle bidrar, blir det et samlet

godt resultat, og dette fører igjen til at alle kan

framheve at de har en verdsatt identitet som

arbeidstakere. Dette kan bidra til utvikling av

selvtillit og et godt selvbilde, noe som er særlig

viktig for personer med utviklingshemming som

ofte opplever at de blir nedvurdert og tilsidesatt.

En annen viktig side ved dagvirksomheten er det

sosiale fellesskapet. Ved å arbeide over tid på

samme sted blir en kjent med andre, og samvær

med andre kan medføre at en utvikler

vennskapelige relasjoner. Arbeidsplassen er

arena for etablering av sosiale relasjoner og

nettverk. Om personer med utviklingshemming

mister sin dagvirksomhet, vil mulighetene til å

skaffe seg venner og andre sosiale kontakter bli

redusert. Dessuten får ikke alle

utviklingshemmede til å etablere sosiale

relasjoner på egen hånd. I dagvirksomheten

prøver arbeidslederne å legge til rette for at de

som ønsker kontakt med andre, skal få det. De

kan sørge for at personer som viser interesse for

hverandre, får arbeide nær hverandre, de kan

megle i eventuelle konflikter og selv være rollemodeller

både arbeidsmessig og sosialt. En annen viktig side ved

dagvirksomheten er at arbeidslederne ikke går i turnus,

men er til stede hver dag. Dette gir kontinuitet i

hverdagen og en sterk opplevelse av tilhørighet og

fortrolighet.

Oppsummert kan en se at de forholdene som deltakerne

i min studie vektlegger når de beskriver jobben sin, er

forhold som er like viktige i alle arbeidsforhold. Både hva

en gjør og hvem en arbeider sammen med har betydning,

hva enten en er vedselger eller forsker. Med dette viser

deltakerne at de ser på seg selv som vesentlig mer lik

andre enn som forskjellig fra dem, og at de både kan og

vil være en del av vårt felles arbeidsliv og samfunn.

Anna.Kittelsaa@svt.ntnu.no

Foto: IVAR MØLSKNES

Gjør nytte Det er mange grunner til at personer med

utviklingshemming ser på jobben som viktig. Ved å

fortelle at en går på jobb hver dag, forteller en samtidig

at en i hovedsak er et vanlig menneske som gjerne vil

gjøre nytte for seg, skriver kronikkforfatteren.

Foto: IVAR MØLSKNES

© Adresseavisen
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IKKE SOM FOLK FLEST

18 17. JANUAR 2009 - FÆDRELANDSVENNEN

– Ville det ikke vært godt med en god, varm kopp te?
Det vil jeg gjerne spandere på deg. 

Odd Georg Hagane (38) viser vei i retning nærmes-
te Shell-stasjon. Klokka er 07.17, og vi har nettopp an-
kommet Kristiansand sentrum med buss fra Vågs-
bygd. Odd Georg er en av 20 ansatte ved lampeverk-
stedet, og begynner på jobb kl. 08.00. Vi skal videre
med buss mot Vennesla om ti minutter, men han me-
ner vi ligger greit an, vi har tid til te. Og han har fast
avtale med personalet på Shell-stasjonen.

– Se det!
Han rekker meg et rykende pappbeger.
– To kroner per kopp, når jeg har med teposer selv,

sier han og smiler bredt.

PÅ BUSSEN SETTER Odd Georg seg ved siden av ar-
beidskollega Merethe Tønnesland. De er i samme
vennegruppe, som treffes hver tirsdag. I går var de på
Christiansand Bryggeri. De spiste kaker og drakk
brus, og Odd Georg sang.

– Men jeg er ikke noe flink! sier han
– Det er vel ikke det viktigste?
– Nei, du har helt rett, sier Merete, – det er ikke det

viktigste. 

ODD GEORG OG MERETHE er i likhet med mange av
de andre busspassasjerene på vei til jobb. Men ar-
beidsplassen deres er annerledes enn de fleste. Scan
Lamps er en av 16 vernede bedrifter i Vest-Agder, i
Kristiansand er de 5 i tallet. Forutsetningen for å job-
be her er at man mottar trygd, og formålet er å skape
varige arbeidsplasser for yrkeshemmede og å utvikle
deres ressurser. Vernede bedrifter sysselsetter i stor
grad personer med psykiske utviklingshemminger,
som Odd Georg og Merethe. Dermed er det ikke bare
arbeidsplassen som er spesiell. Arbeidstakerne er
fast ansatt, som arbeidstakere flest, men er ellers ikke

som folk flest. Noen vil si at de mangler noe. De
mangler sosiale bremseklosser. De sier det de tenker
og det de mener uten noen form for sensur. De kan
gjøre oss forlegne og utilpass med sine utbrudd, sin
flørting, sin klissnakne ærlighet. De er befridd for be-
kymringsrynker og diplomatisk dilleri. Noen vil si at
de har noe ekstra. At mangelen på bremseklosser er
en berikelse. De byr på bøtter og spann av glede,
spontanitet, tillit, overraskelser og positivitet. De
holder kort sagt lite tilbake. Nei – de er ikke som folk
flest. 

– Hvorfor har du på deg den greia der? Spør Mere-
the og peker på Odd Georgs knallgule regnponcho.

– Det er i tilfelle det kommer til å regne i dag, for-
klarer han.

Merethe nikker sakte. De siste dagene har det reg-
na fælt. Hun snur seg mot meg. 

– Skal du være med oss på jobb i hele dag? Har du
spurt om lov? Ja vel. Da kommer du til å bli sliten!

Bussen durer oppover Setesdalsveien. 
– Nå skal vi snart av, sier Merethe. 
Hun trykker på stoppknappen, og bussen svinger

inn på neste busstopp.

INNE I VERKSTEDET er folk i full sving klokka 08.02. 
– Vi må jo det, arbeidsdagen begynner klokka åtte!,

sier en, som står ved et bord og bretter esker til lam-
pene. De ansatte er spredt rundt på forskjellige bord i
lokalet. Noen sitter to og to, andre sitter i større grup-
per. De utfører forskjellige oppgaver, noen skrur
sammen lamper, andre pakker lampene i esker. På en
pult i et hjørne ligger en oppslått kladdebok. Her står
arbeidsoppgavene til hver enkelt ansatt skrevet ned.
Oppgavene kan variere, og de ansatte leser selv hva
de skal gjøre hver dag. Odd Georg tar meg med til la-
geret. Her skal han samle plast som skal kastes, og
feie gulvet. 

– Jeg liker egentlig best å montere lamper, forteller
han mens han triller søppeltralla etter seg. Han vand-
rer rundt i det svære, kvadratiske lokalet som byr på
rad på rad med ferdigpakkede lamper – og uendelige
mengder palleplast. 

– Det går ikke så fort, sier han mens han gyver løs
på en gjenstridig plaststrimmel som henger fast i en
pappeske. 

– Men jeg er ganske flink likevel.
Fra en radio på en av hyllene rocker Joan Jetts «I

love rock ’n’ roll». Odd Georg setter tralla til side
svinger feiekosten og hoftene i takt, mens han gliser
hemningsløst.

LAMPENE PÅ LAGERET ender opp i butikker både i
Norge og i utlandet. Scan Lamps er en privat bedrift
som konkurrerer på markedet på like vilkår som kon-
kurrentene. Bedriften er en av hovedleverandørene
av lamper til Bohus og Skeidar. I tillegg eksporterer
bedriften lamper til Danmark, Sverige og Finland.
Mange av lampene kommer ferdigmonterte fra Kina
og selges videre fra bedriften. Resten monteres av
Odd Georg og hans 19 kolleger i Scan Lamps eget
verksted. En av dem står bredbeint og støtt ved en
pult i verkstedet og klargjør pakkesker

– Når ikke lomma di er full, hva er den da? Tom! Og
det er også mitt navn, kunngjør han.

Tom Larsen er vokalist i bandet «Sound of Happi-
ness». De har holdt konserter både i Norge og i utlan-
det, og øver hver mandag. På Scan Lamps har han
jobbet i 19 år, i likhet med de fleste av kollegene. An-
dreas Hall Torgersen er intet unntak. Han er trom-
mis i samme band, og sitter ved nabopulten og mon-
terer lamper i jevnt tempo. Men damer har han alltid
tid til. 

– Hvor gammel er du? Bare 24? Da er du jo den
ungfolen, jo!

I FULL SVING: Merethe Tønnesland og Odd Georg Hagane har som oppgave å pakke lampene i esker. De to er ikke bare
gode kolleger, men tilhører også samme vennegjeng. FOTO: LARS HOEN

GLADE ARBEIDERE: John Ivar Brendefur og Tom Larsen
(t.h.) monterer deler til lampene. Larsen, kjent som
trommis i «Sound of Happines», har jobbet på Scan
Lamps i 19 år. FOTO: LARS HOEN

Det blir litt misforståelser av og til. Sån
John Ivar Brendefur, ansatt hos Scan Lamps
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sk handikappet

       som interpellasjon i bystyret.  FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD

ganisere seg

Landets elleve biskoper møttes 
i går til høstens bispemøte, der 
de blant annet skal forberede 
seg til en «klimaseilas» med 
Danskebåten den 12. oktober. 
– Alle biskopene skal til Køben-
havn for å være med på å støtte 

kravet om en rettferdig klima-
avtale. De skal delta i en økume-
nisk gudstjeneste i Domkirken i 
København den 13. oktober, 
opplyser Bispemøtets general-
sekretær Christofer Solbakken 
til NTB. (©NTB) 

Biskopene i «klimaseilas» på Danskebåten
Norske studenters alkoholkonsum 
er en ubehagelig overraskelse for 
mange internasjonale studenter, 
viser en ny undersøkelse. Til tross 
for store ulikheter blant uten-
landsstudentene er de uvant med 
norsk drikkekultur. Det kommer 

fram i en undersøkelse TNS Gal-
lup har gjort for Studentsamskip-
naden i Trondheim. Flertallet av 
studenter fra Afrika og Asia svarer 
at de enten er totalt avholdende, 
eller drikker alkohol sjeldnere enn 
en gang i måneden. (©NTB)

Studentdrikking overrasker utlendinger

MER PLASS: Trafikkskolen i 
Sørlandsparken trenger plass.

Grunnet plassmangel kan 
tungtransportopplæringen 
i Sørlandsparken i Kristian-
sand flyttes til Blakstad i 
Froland. 

KRISTOFFER B. FÜRSTENBERG
kbf@agderposten.no 419 18 206

– Vi trenger mer plass. Derfor 
kan det være lurt å flytte virk-
somheten fra sentrale arealer 
i Kristiansand til landlige 
omgivelser i Froland, sier en 
av innehaverne av Skandina-
visk Trafikksenter, Ole Wik-
tor Olsen, til fvn.no.

Han tror ikke det vil ha noe 
stor betydning om de flytter. 
Senteret, som ble etablert i 
1991, får elever fra hele lan-
det. 

– Uteområdet vårt, hvor vi 
har den praktiske kjøreopp-
læringen, er stort nok. Pro-
blemet er bygningsmassen, 
hvor vi har den teoretiske de-
len, sier Olsen til avisen.

Trafikkskole 
kan flytte til 
Froland

Etter å ha fått en ATV stjå-
let fra Lille Strømsbuvei 
i Arendal, fant mannen 
både tyvene og firehjulin-
gen ved Bie i Grimstad. Da 
startet han etterforskning 
på egen hånd.  

Eieren tok selv opp jakten et-
ter tyvene og fant dem igjen 
ved Bie i Grimstad. Han for-
søkte å holde tyvene igjen før 
politiet kom, men uten hell. 
Men mannen ga ikke opp og 
begynte like greit etterfors-
kningen på egen hånd. Han 
fant en bil som kunne knyt-
tes til tyveriet. Denne bilen 
har politiet tauet inn, og den 
kan jo for eksempel byttes 
mot en ATV. 

Tok saken i 
egne hender

FAKTA

● Ellengård ble startet i 1966 som et 
daghjem for barn med psykisk utvi-
klingshemming, i dag er det både tek-
stilverksted og vedhuggeri her.
● Etter at barn med psykisk utviklings-
hemming ble integrert i barnehager og 
skoler, ble ungdom og voksne igjen på 
Ellengård og tilbudet endret til aktivi-
tetssenter for voksne. Slik ble Ellengård 
det arbeids- og aktivitetssenteret vi 
kjenner i dag.

● Hovedavdelingen holder til på Stoa, 
med syverksted i Nygata.
● Arbeidet består av egenproduksjon 
innen tekstil, tre- og vedarbeid. Tar 
også oppdrag for eksterne bedrifter, 
makulering, pakking av skruer, enkelt 
monteringsarbeid mm. 
● 30 arbeidsdeltakere, som ved hjelp 
av god tilrettelegging og tilgang på tid 
klarer de fleste arbeidsoppdrag.
● Eies av Arendal kommune.

Ellengård arbeidssenter
else for at en lønnsslipp 
har en stor symbolverdi.
– En slik tarifflønn er rik-
tignok veldig lav, 17 kroner 
timen tror jeg. Men når 
psykisk utviklingshemme-
te utfører et arbeid, føler 
de seg som arbeidstakere, 
presiserer Svein Karlsen.  

– Når de overflyttes 
fra en regulert bedrift for 
«Varig Tilrettelagt Arbeid 

(VTA) til et kommunalt 
arbeids- og aktivitetssen-
ter, der de ikke får lønn for 
sin innsats, er det naturlig 
at en del vil føle at arbeids-
innsatsen de gjør ikke blir 
verdsatt, sier Karlsen.

Han sier kommunen 
står helt fritt til å bestem-
me om den skal utbetale 
lønn eller ikke. 

NYHETER
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4 Fredag 2. oktober 2009

Flere enn hver tredje mann i Nor-
ge som har moderat til alvorlig 
prostatakreft uten spredning, får 
ikke helbredende strålebehand-
ling eller operasjon. Dette går 
fram av en studie basert på det 
nasjonale prostatakreftregiste-

ret, publisert i British Journal of 
Urology. Bare 64 prosent av nor-
ske prostatakreftpasienter som i 
utgangspunktet kan helbredes, 
behandles med operasjon eller 
stråling. (©NTB)

Mange med prostatakreft får ikke operasjon
– Det vil bli bevilget 1,3 milliarder 
ekstra i statsbudsjettet for neste år 
til omsorgs- og tilsynsboliger for el-
dre, sa statsminister Jens Stolten-
berg da han talte til Arbeiderparti-
ets landsstyre i går. Regjeringen har 
lovet 12.000 nye plasser i 2015. De 

1,3 milliardene som statsministeren 
lekket fra statsbudsjettet, vil føre til 
2.500 nye plasser i 2010. – Dermed 
er vi allerede neste år kommet halv-
veis til målet om 12.000 plasser i 
2015, sa Stoltenberg. (©NTB)

1,3 milliarder ekstra til sykehjemsplasser

Lønnsslippen var høy-
depunktet for psykisk 
utviklingshemmede Tom 
Helge Langnes (34). Men 
med Arendal kommune 
som ny arbeidsgiver, må 
han se langt etter time-
lønnen på 12 kroner.   

MARIT ELISABETH STRAND
maes@agderposten.no 976 38 152

Den blide mannen stortrives 
med sine åtte timer lange ar-
beidsdager, men synes det er leit 
med lønnsslippen som forsvant. 
Det var en sterk motiveringsfak-
tor for Tom Helge Langnes. Det 
samme gjelder et titall andre 
psykisk utviklingshemmede, 
som tidligere jobbet sammen 
med Tom Helge 
på NAV-samar-
beidsbedriften 
Proflex. 

– Jeg tjente 
mine egne pen-
ger. Også fikk 
jeg feriepenger, forteller han.

Inntil i høst arbeidet en grup-
pe psykisk utviklingshemmete 
ved Proflex AS, som administre-
res av NAV. Her tjente Langnes 
tolv kroner timen. Lønnen var 
liten, men symbolverdien stor.

– Tom Helge var gørrstolt da 
lønnsslippen kom i posten. Den 
lå uåpnet på bordet, for den var 
bare hans. Pengene var en ekstra 
motivasjon for å arbeide, fortel-
ler moren Bjørg Langnes.

I høst opphørte Proflex som 
arbeidsplass for psykisk utvi-
klingshemmete. De har i stedet 
fått tilbud ved Ellengård ar-
beids- og aktivitetssenter som 
eies av Arendal kommune. Sam-
tidig opphørte lønnen.

Hugger ved
Tom Helge Langnes stortrives 
med oppgavene på Ellengård. 
Han jobber mandag til fredag 
fra klokken 8.00 til 15.15. Her 
deltar han i blant annet vedpro-
duksjon, og er med på å hugge, 
pakke og kjøre ut veden.

– Kjempegøy, konstaterer han 
blidt mens han lemper vedsek-
kene på hengeren.

Gjengen har akkurat kommet 
tilbake til verkstedet på Stoa et-
ter å ha kjørt ut et lass til Eyde-
havn. De andre skryter av Tom 
Helges nøyaktighet og gode hu-
mør.

Men Tom Helge skulle gjerne 
sett at den månedlige lønnsslip-
pen kom i posten, med skatte-
trekk og feriepenger. Nå får han 
kun trygd.

– Krav på respekt
SV-politiker Helga Lid Ball vil 
ha lønna tilbake.

– Frarøvelsen av lønnen er 

ulogisk og urimelig, mener hun.
I en interpellasjon på vegne 

av bystyregruppa ber hun ord-
føreren redegjøre for utviklings-
hemmedes status når det gjelder 
utført arbeid.

– Lønn til psykisk utviklings-
hemmete bør settes på den po-
litiske dagsorden. Selv om El-
lengård ikke er en arbeidsplass, 
utfører gruppen arbeidsrelater-
te oppgaver som er til nytte for 
samfunnet, argumenterer Lid 
Ball.

Hun viser til at andre som går 
på jobb, får lønn.

– Psykisk utviklingshemmete 
har krav på samme respekt og 
verdighet som andre som utfø-
rer noe til det beste for felles-
skapet. Tom Helge og de andre 
gjør en fantastisk innsats, sier 
Lid Ball.

Ellengård er et gratis dag-
tilbud for 
voksne men-
nesker med 
utviklings-
hemming. Her 
produserer 
brukerne blant 

annet makulert papir, skilt og 
fuglekasser. De trykker T-skjor-
ter, utfører tekstilarbeider med 
silketrykk, og lager vesker på 
bestilling fra bedrifter og orga-
nisasjoner.

Moren til Tom Helge er glad 
for at SV-gruppa tar opp saken 
om lønn.

– Tom Helge stortrives på El-
lengård, men jeg mener det er 
urettferdig at de ikke kan få en 
symbolsk lønn, sier Bjørg Lang-
nes.

Arrangerer fester
– Lønnen som ble gitt var så 
umoralsk lav, at vi følte den var 
«bare på liksom». Vi har ikke 
økonomi til å øke lønnen, og 
har derfor kuttet den ut. Vi har 
ikke fått noen reaksjoner på at 
vi ikke gir lønn. De som er hos 
oss mottar trygd, forteller Grete 
Nærbøe, leder for Ellengård ar-
beids- og aktivitetssenter.

Andre påskjønnelser priori-
teres.

– Vi bruker pengene på fest 
og moro underveis. Vi har blant 
annet en høstfest hvert år som 
takk for god innsats, forklarer 
Nærbøe.

Hun understreker at Ellen-
gård ikke er noen arbeidsplass.

– Vi vurderer å skifte navn fra 
arbeidssenter fordi det virker 
misvisende, sier hun.

Interpellasjonen fra SV blir 
stilt i bystyret torsdag neste 
uke.

– Det er trist og urettferdig at 
brukerne av Ellengård ikke får 
lønn. Jeg håper dette kan bli en 
politisk sak, sier SVs gruppele-
der Rune Sævre.

● SE OGSÅ INNLEGG, 
SIDE 15

Kuttet lønn til psykis

ARBEIDSKAR: Tom Helge Langnes stortrives i jobben sin, men savner litt lønn. Nå tar Helga Lid Ball (SV) saken opp         

«Tom Helge var gørr-
stolt da lønnsslippen 
kom i posten»

BJØRG LANGNES, MOR

FAKTA

● Etablert 1974 under navnet Ellengård verksted, for å gi et tilbud til 
psykisk utviklingshemmede som tidligere ikke hadde utført arbeid for 
industrien. Skiftet navn til ProFlex i 1996.
● Aksjeselskap fra 1999, de største eierne er Arendal, Froland og Åmli 
kommuner.
● Er en VTA-bedrift, med arbeidsplasser tilrettelagt for yrkeshemme-
de og de som har vært lenge utenfor arbeidslivet. VTA står for varig 
tilrettelagte arbeidsplasser. Samarbeider tett med Nav.
● Holder til på Nedenes i tillegg til en avdeling i Åmli. Driver blant 
annet med produksjon, frukt til bedrifter og skoler og to gjenbruks-
butikker.

Proflex
Psykisk utviklingshemmete 
som utfører et arbeid, kan 
organisere seg og få en tariff-
lønn, sier Svein Karlsen.

DAGFINN GRØNLUND
dagro@agderposten.no 952 24 790

Han er leder for Norsk Forbund 
for Utviklingshemmede (NFU) 
i Aust-Agder og har full forstå-

– De kan org
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Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være 
utsolgt. Kun for private husholdninger. Prisen gjelder til 12.09. 2010

Lave priser 
hver dag!

Fiskegrateng 
Findus, 500 g, 39,80/kg

1990

Wienerpølser
Gilde, 520 g, 47,88/kg 

2490

Smågodt
Candy King, løsvekt, 
pr. hg

690

Isbergsalat
Pr. stk

990

Plommer
Pr. kg

2990

TIRSDAG 7.  SEPTEMBER 2010 9

testtesttett

GEIR THOWSEN TONNING

DEN 19. mars i år hadde jeg en 
artikkel i Sandnesposten om hus-
leieøkningen i de kommunale ut-
leieboligene. Husleien ble satt opp 
med kr. 16.000 per år og økningen 
ble begrunnet med økt bostøtte. 
Jeg påviste i artikkelen at husleie-
økningen i Sandnes førte til at de 
fattige i kommunen ble pålagt 
økonomiske ekstrabelastninger på 
rundt kr. 6 mill i året selv etter at 
ekstra tilskudd i form av bostøtte 
var trukket fra. Økt bostøtte var 
vedtatt av Stortinget for å styrke 
økonomien til de fattige, men i 
Sandnes førte det altså til at de fat-
tige ble fattigere.

ADMINISTRASJONEN I kommu-
nen laget en utredning før politi-
kerne fattet det famøse vedtaket 
om husleieøkning med kr. 16.000 
per år. I artikkelen påviste jeg for 
det første direkte feil i de opplys-
ninger som ble gitt til politikerne. 
Forholdet er at administrasjonen 
fremstilt det som om man foreslo 
å øke husleiene opp til Husban-
kens «tak» for bostøtte, mens jeg 
viste at økningen faktisk var kr. 
6000,- høyere enn taket. I en ny ut-
redning som nå er foretatt i kom-
munen, bekreftes min påstand 
fullt ut.

SOM EN følge av den feilaktige 
oppfatning av hva som var taket 

for bostøtte, ble det gitt en god del 
annen feilaktig informasjon om 
konsekvensene for den enkelte, så 
som hvilke beløp som kunne opp-
nås i bostøtte.

DET ER ille at politikerne i Sand-
nes gjentatte ganger blir forledet 
til å treffe vedtak som går ut over 
en og samme svake gruppe på 
grunnlag av uriktige opplysnin-
ger. Når dette skjer bør man innse 
behovet for å rette opp urett som 
måtte være begått.

MIN UTVIKLINGSHEMMEDE 
sønn har ikke inntekter ut over 
uføretrygd og lønn fra såkalt ver-
net arbeid hvor han får rundt kr. 
30,- per time. Han har ikke mange 
kroner igjen av lønnen etter at 
utgifter til skatt og arbeidsreiser 
er dekket. Han og andre som er i 
hans situasjon, kvalifiserer likevel 
ikke til bostøtte. Både i forkant av 
husleieøkningen og i den tilleggs-
utredning som rådmannen nå har 
laget, mangler konkrete opplys-
ninger om hvor mange av de som 
er leietakere i de kommunale ut-
leieboligene som vil få bostøtte og 
hvor mange som i likhet med min 
sønn faller utenfor. Man begrun-
ner forslag til husleieøkning med 
økt bostøtte, men forsøker altså 
ikke å finne ut hvor mange dette 
gjelder. Unnlatelsen innebærer at 
en viktig del av virkeligheten blir 
underslått i de dokumenter som 

sendes til politikerne som beslut-
ningsgrunnlag og unnlatelsen 
kan ikke unnskyldes med at det 
ikke er mulig å si noe om spørs-
målet - slik rådmannen gjør.

I DE kommunale papirer som 
fulgte saken da husleien ble økt, 
kunne man lese at Husbanken 
har «anbefalt kommunen å bruke 
husbankens tak for godkjente 
boutgifter som husleienivå i kom-
munale boliger». Jeg la denne 
påstanden fram for Husbanken 
som var ukjent med at det var gitt 
noen slik anbefaling. Dessuten ba 
jeg to ganger skriftlig om doku-
mentasjon fra kommunen som 
viser at det var gitt en slik anbefa-
ling, men kommunen svarte ikke 
engang på henvendelsene. I den 
nye saksutredningen har rådman-
nen tatt et nytt skritt og i hans 
forslag til vedtak heter det: «Gjel-
dende prinsipp om at husleienivå 
for kommunale boliger skal ligge 
på samme nivå som Husbankens 
tak for aksepterte boutgifter, opp-
rettholdes.» Etter det jeg kjenner 
til, har man i kommunen aldri 
vedtatt noe slikt prinsipp. Prinsip-
pet er farlig for de fattigste fordi 
ethvert forsøk på å bedre de fat-
tiges stilling gjennom bostøtte da 
vil medføre at det fattigste også 
i framtiden blir mindre fattige - 
bostøtte vil nemlig aldri omfatte 
noen økning i sin helhet.

Urettferdig bruk av de fattige 
for å balansere budsjettet

INGJERD BRATTERUD OG PER ØYVIND SKREDE

Park- og idrettssjef / Kirkeverge

DET VISES til Asbjørn Sævland 
sitt leserinnlegg i Sandnesposten 
31. august, hvor det etterlyses 
egne urnelunder i Sandnes.

SANDNES KOMMUNE ved park 
og idrett og kirkevergen i Sand-
nes, har over tid arbeidet for å syn-
liggjøre kremasjon som et verdig 
alternativ til vanlig begravelse. 
I denne sammenheng ble det i 
samarbeid med Stavanger, Sola 
og Randaberg utgitt en informa-
sjonsfolder om kremasjon i juni 
i år. Denne kan en blant annet 
finne på kommunens hjemmesi-
de under kultur og fritid/ park og 
idrett/gravlunder og kirkegårder.

DET ER også opparbeidet eget 
urnefelt på den nyeste delen av 
Soma gravlund, men dette er ikke 
tatt i bruk ennå. Ved senere ut-
videlser her vil det komme felles 
urnelund. Dette er med i hoved-
planen for Soma.

HØYLAND VIL bli den neste grav-
lunden som vil få eget urnefelt 
når den skal utvides om noen år.

Kremasjon 
og urnelund

ÅSE MICHAELSEN (FRP)
Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen

NORGE ER medlem av Schen-
gen-samarbeidet, et samarbeid 
med andre europeiske land om 
informasjon, grensekontroll og 
polititjenester. Dette samarbei-
det har gitt oss mange mulig-
heter, men også ulemper. Ytter-
grensen av Europa styrkes, men 
en tilnærmet fri flyt av mennes-
ker, varer og tjenester over lan-
degrensene innad i Schengen, 
har ført til en eksplosjonsartet 
kriminalitetsbølge i Norge. Dette 
gjelder særlig kriminelle bander 
fra Øst-Europa og Baltikum ,men 
også kriminelle som på urett-
messig vis har kommet inn over 
yttergrensen av Schengen i land 
som Hellas, Italia og Spania.

NORGE ER et utrolig attraktivt 
mål for kriminelle, hvor ver-
ken straff eller soningsforhold 
skremmer. Tvert om vil jeg si, 
når noen fengsler er som hotell 
å regne og dagpenger under so-
ning er som lønn i hjemlandet 
de kommer fra. Er det rart det 
flommer over. Vi har norske 
kriminelle som er en utfordring 

i seg selv, så vi trenger ikke å im-
portere i bøtter og spann andre 
i tillegg.

REGJERINGEN JOBBER med 
soningsavtaler og hjemsending, 
men det tar lang tid. Her må en 
i langt større grad bruke økono-
miske virkemidler for å få fort-
gang i dette.

PÅ NORSKE grenser er det i dag 
lite grensekontroll og politi, men 
stort sett kun tilstedeværende 
tolltjeneste. Derfor må den ope-
rative delen av tollvesenet i langt 
større grad tilføres ressurser, ut-
styr som scannere, IKT, hunder 
osv samt bli gitt en større mulig-
het for å utføre id-kontroll og bil-
de og fingeravtrykk-registrering 
på grensa. Litt bedring ble det 
med det utvidede hjelpeman-
datet tollvesenet fikk i år, men 
ikke på langt nær nok. I Norge 
produseres det ikke narkotika, 
altså må den på den ene eller 
andre måten over grensa og inn i 
landet. Dette må stoppes!

Det holder nå, 
Storberget!

DEBATTDEBATT

Side: 9.
© SandnespostenPublisert: 07.09.2010.

Les hele nyheten på http://ret.nu/IEp6UXqH
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Yes, minister!
Dagens Næringsliv Morgen. Publisert på trykk 22.01.2011.
VICTOR D. NORMAN. Side: 3.

Nav trosset Stortingets ønske og kuttet i

arbeidstilbudet til de aller svakeste.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tok affære

denne uken, men det gjenstår å se om Nav

skjønner hvem som er sjef.

VTA, varig tilrettelagt arbeid, er betegnelsen på

arbeidsplassene for de aller svakeste i

samfunnet - personer med utviklingshemning,

psykiske lidelser, rusproblemer eller annet som

gjør at de må ha tett og kvalifisert oppfølging og

spesiell tilrettelegging for å kunne gjøre en jobb.

Det er i dag nær 8000 med varig tilrettelagt

arbeid i Norge. Alle er uføretrygdede, men i

motsetning til andre på uføretrygd er de altså i

fullt arbeid. De lever av trygden - de får bare en

tilnærmet symbolsk lønn i tillegg. Allikevel er det

kø for å slippe til, og arbeidsgleden blant svært

mange av de som er på VTA er så stor at både

sykefraværet og lysten på ferie og fri er merkbart

lavere enn blant andre arbeidstagere.

Selv om det ikke er noen økonomisk premiering å

snakke om, burde det ikke være overraskende at

folk står i kø for å få plass. I vårt samfunn er

arbeid både utfoldelsesarena nummer n og den

viktigste inngangsporten til et sosialt liv. For de

fleste som får tilbud om VTA-plass ville

alternativet i beste fall vært plass på et

dagsenter og i verste fall et liv i passivitet og

sosial isolasjon.

VTA er ikke bare et godt tilbud til folk som ellers

ikke ville slippe til, det er også viktig og god

butikk. Bedriftene med VTA-plasser pakker og

leverer jobbfrukt og skolemat; de driver kantiner

og kafeer; de er underleverandører til

verkstedsindustri og aluminiumsindustri; de

produserer badestamper og gaveartikler; de utgir

gateaviser og driver TV-sendinger - de er i det

store og hele like mangfoldige som andre

bedrifter.

De er en viktig del av norsk næringsliv, og som sådan

også en viktig del av verdiskapingen i Norge.

Bedriftene som har VTA-plasser får mellom 40 og 50

prosent av sine inntekter fra salg av varer og tjenester.

Siden alternativet er at arbeidstagerne ikke jobber i det

hele tatt, er dette en ren samfunnsøkonomisk netto.

Det er en positiv nettogevinst for det offentlige også.

Riktignok må stat og kommune ut med 180.000 pr år for

hver VTA-plass, til oppfølging og tilrettelegging for den

enkelte arbeidstager, men alternativet ville vært dyrere:

En dagsenterplass koster kommunene i gjennomsnitt

rundt 300.000 pr år.

VTA er altså et kinderegg: Arbeidstagerne får det bedre;

samfunnet tjener på det; og stat og kommune sparer

penger.

Dette har politikere av alle avskygninger lenge forstått. I

Stortinget har det, så langt tilbake som jeg har fulgt

saken, vært tverrpolitisk enighet om verdien av VTA og et

tilsvarende tverrpolitisk ønske om å få flere (og ihvertfall

ikke færre) VTA-plasser.

Da Stortinget i høst behandlet budsjettforslaget for

2011, og det der var forslag om en reduksjon i

arbeidsmarkedstiltakene, bemerket derfor en enstemmig

komit i sin innstilling at reduksjonen måtte gjennomføres

på en måte som skjermet VTA. Arbeidsministeren

forsikret om at det ville bli fulgt opp.

Til tross for dette har Nav i ihvertfall to fylker, Nordland

og Sogn og Fjordane, de siste ukene varslet bedrifter

med VTA-plasser om at antall plasser skal reduseres i år

og at de må innstille seg på ytterligere reduksjoner i

årene fremover. I Sogn og Fjordane fikk bedriftene

beskjed om ikke å besette VTA-plasser som måtte bli

ledige, og at man måtte være innstilt på en reduksjon på

inntil 30 prosent i antall plasser frem mot 2013.

Realiteten i dette ville bl.a. være at psykisk

utviklingshemmede i disse fylkene som i år eller neste

år går ut av videregående skole, måtte glemme alt håp

om å få jobb.
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Heldigvis fikk Hanne Bjurstrøm vite om dette på

mandag denne uken. Hun handlet raskt. Allerede

dagen etter kom det kontrabeskjeder fra Nav-

kontorene i de to fylkene.

Arbeidsministeren fortjener takk for å ha tatt

affære straks hun fikk vite om planene, og så

langt er dette en solskinnshistorie.

Dessverre har den et etterspill. Leser man

kontrabeskjedene grundig, oppdager man at det

er formuleringer og forbehold. Nav Nordland

skriver f.eks. at man "legger til grunn at eventuell

reduksjon av tiltaksplasser i varig tilrettelagt

arbeid (VTA) skjer ved naturlig avgang eller at

personer som er i VTA sikres et godt alternativt

tilbud", og at "det kan måtte vurderes

inntaksstopp i varig tilrettelagt arbeid (VTA)".

Dette høres kanskje ikke så ille ut. Hva det betyr,

blir klarere når jeg forteller at bedriften i Øksnes i

Nordland, som i utgangspunktet har 35 VTA-

plasser, fortsatt har et krav om å kvitte seg med fem av

plassene innen august. Den er ikke den eneste.

Jeg er kanskje naiv når jeg fortsatt tror at vi i Norge har

embetsverk og etater som er lojale overfor politisk

ledelse - ihvertfall når de får klar beskjed. I det lengste

vil jeg derfor velge å tro at Nav i Nordland og Sogn og

Fjordane bare trenger litt tid på å oppfatte at det

statsråden har sagt, har hun også ment.

Tar jeg feil, må nok Hanne Bjurstrøm vurdere å kvitte seg

med noen arbeidstagere - og da noen som ikke er på

VTA.

Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved

Norges Handelshøyskole

© Dagens Næringsliv
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4 DEBATT Torsdag 7. juli 2011

Debatt nett
«Halve befolkningen må gå på valium for å overleve ledersvikt i skatte-, skole-,
trygde- og transportsystemet», skriver Nina Witoszek. Er du enig i at Norge
kompliseres unødig?

Si din mening på ap.no/meninger!

Demonstrasjon
mot kongehuset?
Mandagens Aftenposten
nevnte knapt at Hennes Ma-
jestet Dronningen hadde fød-
selsdag. Samtidig hadde Af-
tenposten ikke funnet plass
for informasjon om at Uten-
riksdepartementet har gitt ut
et program om kongefamili-
ens besøk i Rogaland, Agder-
fylkene og videre til Vestfold
med Kongeskipet denne
uken. Betyr dette at Aftenpos-
ten ikke finner at dette har of-
fentlig interesse?

Det gir i alle fall et inntrykk
av at avisen har lagt seg på en
demonstrasjonslinje mot
kongehuset – noe jeg håper
ikke er tilfelle.

KJELL A. PRYTZ

Ulike metoder
for lærerne
Magne Lindholm tar i Aften-
posten 5. juli til orde for å inn-
skrenke lærernes rett til å vel-
ge metode i undervisningen.
Lindholm påstår at innføring
av standardiserte metoder for
grunnleggende ferdigheter
vil gi lærerne bedre kontroll
med kvaliteten på lærerarbei-
det.

Lindholm påstår at meto-
defriheten er tung å bære for
lærerne, og at dette er grun-
nen til at de stenger klasse-
rommene for innsyn. Hvor har
Lindholm dette fra?

Vi er enige med Lindholm i
at norsk skole har mange ut-
fordringer. Lærerne arbeider
hardt for at alle elever skal få
enda mer ut av sitt lærings-
potensial. Utdanningsforbun-
det er i gang med å utvikle
klarere etiske standarder for
lærerprofesjonen slik som
journalistene har gjort. Men
vi bør ikke innføre standardi-
serte metoder. Det finnes
haugevis av eksempler på
skoler og kommuner som har
prøvd seg. Ofte er de inspirert
av slike pedagogiske mote-
retninger som Lindholm selv
kritiserer.

Det forskningsbaserte
grunnlaget for å påstå at
noen pedagogiske metoder
virker bedre enn andre er
svakt. Imidlertid er det klare
indikasjoner på at lærernes
kompetanse varierer når det
gjelder evnen til å begrunne
og bruke forskjellige meto-
der.

Lindholm påstår at den vik-
tigste kvalitetsforskjellen i
norsk skole er mellom ulike
lærere. Egentlig vet vi lite om
på hvilken måte forskjellene
internt på skoler er knyttet til
ulike lærere.

Vi har som mål at lærerstan-
den skal beherske et sett av
ulike metoder. For å komme
dit trengs grunnkompetanse
på masternivå, kompetanse-
utvikling underveis og tid til
kollektiv faglig refleksjon,
blant annet om metodebruk.

MIMI BJERKESTRAND
leder, Utdanningsforbundet

Debatt Si ;D
Lavkarbo, glykemisk indeks, blodtyper og raw food. Har
matfokuset gått for langt, eller er vi tvert imot på vei i rik-
tig retning? Delta i debatten på Si ;D!
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Hva slags mangfold?
UTVIKLINGSHEMMEDE. Mangfold er mer enn å integrere etniske minoriteter.
Hva med funksjons- og utviklingshemmede?

Marte Wexelsen Goksøyr har Downs syndrom. Her møter hun statsminister
Jens Stoltenberg. FOTO: GORM KALLESTAD/SCANPIX

Plass til alle. Ordet mangfold dukker sta-
dig opp. Norge ønsker å bli verdens mest
inkluderende samfunn. Et samfunn med
mangfold, hvor det er plass til alle! Men
hva skjer? Hva slags mangfold ønsker vi
oss, og hva slags mangfold går vi mot?

Når ordet mangfold blir tatt i bruk i dag,
snakkes det kun om viktigheten av at et-
niske minoriteter skal bli inkludert. Man
ser ikke at samfunnet består av flere mi-
noriteter som ikke er inkludert i fellesska-
pet. Er det da noen minoritetsgrupper
man ikke ønsker å inkludere, som mennes-
ker med funksjonshemning, og særlig
mennesker man betegner som utviklings-
hemmet? Er det noen mennesker som ikke
er vellykket nok til å få være med, høre til?
Er det noen som ikke engang er verdige
nok til å bli klassifisert som en minoritet?
Blir noen mennesker usynliggjort?

Da Mangfoldsåret ble avviklet i 2008, var
mennesker med funksjonshemning ikke
inkludert. Det inkluderende mangfoldet
gjaldt bare etniske minoriteter. Dette ble
tydelig uttalt av daværende kulturminister
Trond Giske (Ap).

Skuespillerutdanning. I november
2010 kom det i mediene at Det Norske
Teatret ønsket å etablere en ny skuespiller-
utdanning med tanke på multinorsk
mangfoldssatsing. Verdier som ble nevnt,
og som teatret ønsket å formidle og satse
på, var mangfold, de ønsket å speile byen,
landet vi lever i. Det skulle være tilgjenge-
lig for alle, innlemme alle i Norge. Det
skulle ha høy kunstnerisk risiko, og lav
terskel for å slippe til. Teatret ville med
dette stille spørsmål ved vedtatte sannhe-
ter, og ha en provoserende form.

Igjen gjaldt dette bare etniske minorite-
ter. Dersom Det Norske Teatret virkelig
ønsket en provoserende form hvor det ble
stilt spørsmål ved vedtatte normer, ville in-
kludering av mennesker med funksjons-
nedsettelse, som har talent og muligheter
til å fylle en rolle som skuespiller, være av
stor interesse for teatret. Jeg, Marte, er
selv en kvinne med Downs syndrom, og vil
minne om at jeg tilhører det norske mang-
foldet!

Sorteringssamfunn. Lever vi i et ran-
gering- og sorteringssamfunn som hindrer
mangfold? På skolen blir elevene sammen-
lignet og rangert, blant annet ved hjelp av
karaktersystemet. På tross av forskjellig-
het, blir de likevel gitt samme prøve med
samme vanskelighetsgrad til samme tid.
Dette resulterer i at enkelte elever, flere

ganger i uken, får bekreftet at de ikke mest-
rer. Noen blir definert nederst på rangsti-
gen. Hva gjør dette med mennesker? Er det
skolen som skaper «tapere»? Skal frykt for
dårlige karakterer være motivasjon for læ-
ring? Dette er et uakseptabelt system i en
obligatorisk skole.

Skolen er med dette med på å gi signaler
om at noen er mer verdifulle enn andre.
Kan dette betegnes som mobbing av enkel-
te elever, og hvilke signaler gir det i forhold
til mobbing elever imellom?

Plassert i bås. Har man det man kaller
en utviklingshemning, blir man ikke inklu-
dert i klassens fellesskap, men plassert i
spesialgruppe, og man får ikke velge. Dette
praktiseres også i flere barnehager. Det er
som å bli plassert i bås, man blir usynlig-
gjort. Vi blir redusert fra enkeltmennesker
til «de utviklingshemmede». Barn blir på
den måten fratatt muligheten til å oppleve
hverandre i et mangfoldig fellesskap. Man
blir fratatt muligheten til å skjønne hver-
andres behov. Også her skapes utenforskap
som gir grobunn for mobbing.

Mennesker med utviklingshemning har
ikke rett på utdanning utover videregående
skole. De får på den måten ikke, som andre,
muligheten til å utvikle sine talenter, og ut-
danne seg med tanke på jobb. Hadde det
vært en rettighet å få brukerstyrt personlig
assistanse etter behov, også i forbindelse
med videre utdanning og arbeid, hadde det
for mange gitt en helt annen mulighet til å
delta i et mangfoldig samfunn.

Holdt utenfor. I arbeidslivet forventes
det at man uføretrygder seg, og man er hel-
dig om man får en plass på en varig tilrette-
lagt arbeidsplass med noen få kroner timen
i lønn, eller et dagtilbud i kommunen. Noe
annet er svært uvanlig. Igjen blir man
usynliggjort, holdt utenfor, og blir fratatt
muligheten til å bestemme over eget liv.

Empo TV er en TV-kanal for og med men-
nesker med en utviklingshemning. Denne
fungerer som en varig tilrettelagt arbeids-
plass. Hvorfor kan ikke Empo TV være en
del av NRK på lik linje med Migrapolis? På

den måten ville de nå ut til langt flere, syn-
liggjøre de usynlige, og de som jobber der
ville få en ordentlig lønn for det arbeidet de
gjør. Migrapolis er et NRK- program om
innvandreres hverdag i Norge, hvor pro-
gramledere også tilhører etniske minorite-
ter.

Når det gjelder bolig, blir det opprettet
kommunale bokollektiver for mennesker
med funksjonshemning. På disse boligene
er det ansatt personale, altså en institusjon,
ikke et hjem. Disse «omsorgsghettoene»
blir stadig større, og snart kan vi være tilba-
ke til de store institusjonenes tid.

Påført traumer. For noen få år tilbake
ble de «mindre perfekte» plassert i store
institusjoner liggende øde til så folk skulle
slippe å se oss. Andre, som bodde hjemme,
kunne bli holdt i fjøset. Mange av disse bar-
na, som i utgangspunktet er mer sårbare
enn gjennomsnittet, ble på grunn av den
behandlingen, påført store traumer. På TV i
dag hender det at vi får se dokumentarfilm
fra lignende institusjoner i Øst-Europa. At
et samfunn tillater slik behandling av sine,
kanskje mest sårbare samfunnsborgere,
vitner om et helt uakseptabelt menneske-
syn.

Vår teknologi er nå kommet så langt at vi
har mulighet til å løse «problemet» ved å
fjerne uønskede individer, mennesker med
Downs syndrom, før de blir født. Dette så
sent som i uke 20 i svangerskapet. I uke 24
regnes fosteret som levedyktig. Dersom Ar-
beiderpartiets forslag om tidlig ultralyd til
alle gravide i uke tolv blir vedtatt, vil det re-
sultere i nærmest en utryddelse av mennes-
ker med Downs syndrom. Det kan ikke væ-
re samfunnets oppgave å legge til rette for
en slik «etnisk rensing».

Uakseptabelt menneskesyn. Er vi
fremdeles styrt av dette helt uakseptable
menneskesynet som tillot den behandlin-
gen mennesker fikk på de store sentralin-
stitusjonene? Er det en av grunnene til at vi
vurderer å drepe fostre med Downs syn-
drom før de blir født?

Den største utfordringen for enkeltmen-
nesket og samfunnet er kanskje å bli kon-
frontert med sine egne fordommer. Disse
kan man ikke komme til livs ved å usynlig-
gjøre eller fjerne «de brysomme», de som
forstyrrer vår vellykkethet.

«Lever vi i et rangerings- og sorteringssamfunn
som hindrer mangfold?»

Kronikk

MARTE WEXELSEN
GOKSØYR
skuespiller

KJERSTI WEXELSEN
GOKSØYR
billedkunstner
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– Rundt 300 av inn-
byggerne i hjem-
kommunen min
Kvæfjord er psykisk ut-
viklingshemmet. I bygda
Borkenes var de en del
av oppveksten min.

HILDE GARLID
hilde@solabladet.no

Siv Len Strandskog (ap) vokste
opp nær Trastad gård, eller
Nord-Norges Åndsvakehjem
som det het den gang.

Lærlinger i frisørsalongen
– I en kommune på vel 2000
innbyggere, var 300 psykisk
utviklingshemmet. Moren min
drev frisørsalong i Borkenes, og
hadde noen av dem som lærling-
er i salongen på 70-tallet. Det
var nybrottsarbeid for det vi i
dag kaller «tilrettelagt arbeid»,
sier Strandskog.

Som lita jente syntes ikke Siv
Len dette var rart eller underlig,
og i keramikkverkstedet til
Kvæfjord videregående skole
for psykisk utviklingshemmede
fikk ungene fra Borkenes lov til
å være.

– Vi lekte med Trastad-
ungene, som de ble kalt, og
tenkte ikke over at det var spesi-
elt.

– Arbeid gir mening
Institusjonen Trastad gård
endret seg mye i løpet av 80-
årene, og i 1994 ble HVPU-
reformen vedtatt. Den gjorde
en slutt på de store, fylkesvise
institusjonene hvor mange av de
psykisk utviklingshemmede ble
plassert allerede som små barn.

– Museet Trastad gård viser
at mye fælt har skjedd på disse
institusjonene,  men et daglig
arbeid var sentralt. Alle var i
arbeid, enten på gården eller
annen aktivitet. Det er en ballast
jeg har med meg hjemmefra.
Arbeid og aktivitet gir et
meningsfyllt og verdig liv. Det
gjelder alle - uansett funksjons-
nivå. Derfor har jeg et stort
engasjement for tilrettelagt
arbeid, enten det skjer i att-
føringsbedrifter eller i det
offentlige eller private nærings-
livet, sier Strandskog.

Taler 
regjeringen midt i mot
Derfor blusset engasjementet
kraftig opp da hun i stats-
budsjettet oppdaget at hennes
egen regjering vil innføre
endringer for finansieringen av
attføringsbedrifter som Ranso
og Allservice.

– Jeg har aldri talt regjering-
en midt i mot, men nå var det
nødvendig å bruke nettverket
mitt. Dette går ikke an, sier
Strandskog.

Hun har nemlig skrevet brev
til arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm (ap) og statssekretær
Gina Lund. Det har hun gjort
som leder av Sola Ap og som
styremedlem i attførings-
bedriften Allservice.

– Jeg er  glad for at Rogaland
Arbeiderparti også har sendt et
brev på vegne av fylkespartiet,
sier Strandskog.

Saken er spilt inn til kommu-
nen, og ordfører Ole Ueland (h)
sender også brev om saken.

Bruker politisk nettverk
I tillegg har hun spredt brevet
og budskapet til Arbeider-
partiets stortingsgruppe, hun
har brukt Facebook og Twitter
flittig for å informere sitt fyldige
politisk nettverk om hva som er
i ferd med å skje.

– Det gjelder å lobbe så mye
som mulig før statsbudsjettet
endelig skal vedtas. Jeg tror ikke
det er umulig å endre forslaget.
Det beste er å få strøket for-
slaget, men det nestbeste er at
regjeringen venter med
endringer til Brofoss-utvalget
har levert sin rapport ved års-
skifte. Det er et utvalg som skal
ser på skjermet sektor sine til-
tak, rolle og finansieringsmåter.
Her deltar blant annet bruker-
organisasjonene. Regjeringen
bør har tid til å vente på deres
rapport, sier Strandskog.

Forutsigbarhet  
– Hva er det du reagerer så
sterkt på?

– I dag er det NAV som gjør
vedtak om hvem som får tilbud
om varig tilrettelagt arbeid
(VTA), arbeidspraksis eller
avklaringsplass i attførings-
bedriftene våre eller i offentlig
eller privat næringsliv. Til nå
har Allservice og Ranso hatt et
fast antall plasser som tildeles
brukere etter behov. Allservice
har for eksempel 42 plasser, og
får tilskudd for 42 plasser.
Således har de hatt økonomisk
forutsigbarhet til å kunne an-
sette dyktige arbeidsledere, for-
klarer Strandskog.

Det har blitt avdekket at att-
føringsbedrifter i Norge ikke
alltid bruker alle plassene de får
tilskudd for. Regjeringens for-
slag i statsbudsjettet er derfor å
tildele midler til attføringsbe-
driftene på etterskudd.

– Er ikke dette et helt van-
lig betalingsprinsipp som føl-
ges i mange saker?

– Jo, men for disse bedriftene
så  skaper det økonomisk ufor-
utsigbarhet. Da vet de ikke fra
halvår til halvår hvor mange
plasser de har, og ergo hvor
mange arbeidsledere det er
behov for.  Kvalifiserte arbeids-
ledere risikerer å bli sagt opp,
sier Strandskog.

– Men ingen kan vel for-
vente å få penger for tomme
plasser?

– Virkeligheten er at det er
kø for å få plass på de ulike
arbeidstiltakene i attførings-
bedriftene. Særlig i et vekstom-
råde. Proppen i systemet er
NAV; ikke attføringsbedriftene.
Jeg mener at forslaget er som å
skyte pianisten fordi pianoet er
usemt, sier Strandskog.

Hun lurer også på hva som
menes med etterskuddsbetaling.

– Når avsluttes egentlig et
varig tilrettelagt arbeid? Når
arbeidstakeren slutter eller dør?   

Skuffet over regjeringen
Siv Len Strandskog hadde i
valgkampen med seg arbeidsmi-
nister Hanne Bjurstrøm (ap) på
besøk til Allservice sin avdeling
på Kvalaberg.

– Har ikke Bjurstrøm hørt
skikkelig etter?

– Hun uttaler seg engasjert
om at dette er en næring hun
brenner for. Derfor blir min
skuffelse desto større når forsla-
get fra regjeringen er å endre
finanseringsmodellen. Jeg sier
ikke at alt er bra i alle attførings-
bedrifter, og Brofoss-utvalget
vil sikkert foreslå endringer,
men å endre dagens betalings-
modell gjør forutsigbarheten
dårligere. Det fjerner ikke antall
plasser, men det kan absolutt gå
ut over kvaliteten. De eneste
som kan juble for dette forslaget
er vikarbyråene som leverer
arbeidsledere på kortere enga-
sjement, sier Strandskog.

– «Alle skal med» betyr noe fo

– For meg er «Alle skal med» noe man skal leve etter, ikke bare tomme ord, skriver Siv Len Strandskog til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (ap). Hun taler regjeringen
midt i mot når hun ber dem endre et forslag i statsbudsjettet som endrer betalingsmetodene for attføringsbedrifter i Norge, som Ranso og Allservice. 
(Foto: Hilde Garlid)
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