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Illustrasjon:
SOR eier rettighetene til 

Henrik Sørensens tegning 
av de to barna som 

skuer mot fremtiden. 
I tiden fremover vil vi på 

forsiden presentere et 
bilde av en av de kunst-

nerne som er representert 
i kunstgalleriet ved Trastad 

Samlinger. Bildene er 
hentet fra galleriets kata-

log «Uten hemning». På 
denne siden vil vi ha med 

en kort presentasjon av 
den aktuelle kunstneren.
Se for øvrig: http://www.
museumsnett.no/trastad/
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 Maiken Tvedt er født i 1960 i Stavanger hvor hun fortsatt bor og arbeider. 
Hun har hovedsaklig fått sin opplæring av instruktører ved Hillevåg 
arbeidsgård og kunstner Ingunn Fyllingen. Maiken Tvedts nonfi gurative 
bilder kjennetegnes av geometriske former der hun ofte bruker rette 
linjer og rektangler. Hennes hovedmotiv er linjer og fi rkanter som blir 
fylt med fi ne kontrastfarger. Hun sier selv at hun har svært mange taner i 
hodet og  at disse symmetriske, rette linjene gir henne innvendig ro. Når 

hun arbeider, er hun veldig konsentrert og kan til tider koble omverdenen helt ut. Hun har 
prøvd både akvarell og pastellmaling, men arbeider helst i akryl.

Glimt i generalsekretærens 
hverdag

Gratulerer Høgskolen i Sør-Trøndelag og lykke til med 
oppbyggingen og utformingen av det nye nasjonale 
kompetansemiljøet for utviklingshemmede!

I skrivende stund kan det bekreftes at Høgskolen i Sør-Trøndelag er gått 
seirende ut av en anbudskonkurranse som ble avholdt mot slutten av 
2005. Høgskolen er en verdig vinner. 

Med en felles mobilisering sammen med NTNU, Trondheim kommune 
og andre sentrale fagmiljø har de et svært godt utgangspunkt. Vinneren 
kan skilte med et solid fagmiljø, bred faglig kompetanse og gode 
forutsetninger til å utvikle et samlende kompetansemiljø i kongerike 
Norge. Et miljø som i tillegg vet å forvalte den kunnskap og kompetanse 
de ulike fagmiljø har bygd opp gjennom år på feltet. 

Stortingets beslutning om ny nasjonal mobilisering på feltet har sin 
begrunnelse i evalueringsresultatene om ansvarsreformen, som avdekker 
behov for økt kompetanse og levekår. Sosial- og helsedirektoratet setter 
fokus på en god hverdag for enkeltmennesket, med rom for egenomsorg 
og selvbestemmelse, voksenopplæring, sysselsetting, sosialt nettverk 
og gode helsetjenester. Samtidig som de erkjenner at kommunene 
trenger kvalitetsforbedrende tiltak for å utvikle individuelt tilpassede 
tjenestetilbud. 

Det fremheves at det nye kompetansemiljøet skal 
1. være et nasjonalt faglig knutepunkt med en samlet 

kunnskapsoversikt
2. ha god kontakt med praksisfelt og utvikle formidlingsmetoder som 

gir mulighet for gjensidig kontakt med tjenestene i kommunene
3. være faglig oppdatert og pådriver for å avdekke problemstillinger og 

gi veiledning i forsøks- og utviklingsarbeid
4. ha nært samarbeid med nordiske og internasjonale nettverk som 

kan gi nye faglige perspektiver

Kompetansemiljøet har sannelig fått en solid utfordring som er av største 
betydning for målgruppen. Ansvarsreformen fra 1991 gis med dette 
et nytt løft! Men jeg vil tro det i aller høyeste grad betinger en bred 
mobilisering hvor etablerte fagmiljøer rundt om i landet tar del i satsingen 
og fortsatt bidrar med næring til gode levekår for utviklingshemmede. Den 
som skal lede arbeidet tar en nasjonal utfordring hvor ordet samordning vil 
være en «god følgesvenn» på veien. 

Lykke til ønskes fra Samordningsrådet.  
Tormod Mjaaseth


