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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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Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947 og bor og arbeider i Harstad. 
Han har hovedsaklig fått sin opplæring av instruktører ved Trastad-
senteret og av profesjonelle kunstnere/ brukskunstnere som har vært 
engasjert i kortere perioder. Han har også hatt et kortere opphold ved 
Kunst- og håndverksskolen i Bergen. Som tenåring ble han sendt til 
Trastad Gård/Nord-Norges Åndssvakehjem hvor han møtte han sin 
lærerinne Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste opplæringen innen 
kunstfag som noen utviklingshemmet i Norge har fått. I dag er Kristiansen 

godt etablert som kunstner med medlemsskap i NNBK og NBK, og han er innkjøpt av bl.a. 
Norsk kulturråd og Nasjonalgalleriet. Kristiansen har vært svært produktiv innen grafikk, 
skulptur og keramikk. Harleik Kristiansen er forøvrig er pratsom herremann som setter 
stor pris på en god sigar med tilbehør. Han er også svært musikalsk anlagt.

Nasjonalt kompetansesenter for  
utviklingshemmede (NAKU)
Miljøet, som nå er etablert som selvstendig enhet ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag med Karl Elling Ellingsen som leder, ble åpnet fredag 2. februar 
2007. Nasjonalt kompetansesenter har sin bakgrunn i Stortingsmelding 
40: «Nedbygging av funksjonshemmede barrierer, strategi, mål og tiltak i 
politikken for personer med nedsatt funksjonsevne». 

– Kompetansemiljøet skal være et sentralt fagmiljø som bidrar til utvikling 
av det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utvi-
klingshemning, sa assisterende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedi-
rektoratet i sin tale ved åpningskonferansen 01.02.07. 

Kompetansemiljøet skal være en tverrfaglig brobygger mellom forskning, 
utdanning, helse- og sosialtjenestene og andre tjenester i kommunene og 
helseforetakene som arbeider med mennesker med psykisk utviklingshem-
ning. Det skal være et nært forhold til praksisfeltet, og det skal legges til 
rette for brukerinnflytelse gjennom samarbeid med utviklingshemmedes 
organisasjoner. I sin strategiske plan vektlegger NAKU kommunalt ansatte 
på alle nivå som sin hovedmålgruppe og har satt som mål å skulle samle, 
utvikle og formidle kompetansegrunnlaget for å skape gode levekår for 
utviklingshemmede. Virksomheten skal ha fokus på følgende: 

– Utvikle en kunnskapsbank om tjenester og levekår til utviklingshemmede. 
– Utvikle metoder for kompetanseformidling til og fra kommunene. 
– Stimulere og bidra til iverksetting og gjennomføring av utviklingsarbeid 

på områder som kan få betydning for levekår til utviklingshemmede. 
– Være en stifinner og pådriver i forhold til nasjonale og internasjonale 

utfordringer i forhold til gode levekår for utviklingshemmede. 
– Bidra til å fremme utviklingshemmedes muligheter til full deltagelse og 

selvbestemmelse.

Sammen med utviklingsmiljøet er det også etablert en rådgivende fag-
gruppe som skal bidra til økt kompetanse. Brukerorganisasjoner, interes-
segrupper og representanter fra forskning, universitet og høgskoler er 
medlemmer i faggruppen. 
SOR gratulerer med åpningen av et viktig kompetansemiljø og ønsker 
lykke til med det videre arbeidet. 


