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Produktene som er avbildet på forsiden lages av ansatte ved Nordnes Verksteder. Her
arbeider yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov
for tett og bred oppfølging. Bedriftens formål er å tilby et arbeid som skal bidra til å
opprettholde og videreutvikle ressurser hos arbeidstakerne. Bedriften produserer tre-
arbeider og keramikk, i tillegg driver de vaskeri, monteringsarbeid og utkjøring av
frukt til skolene i nærområdet.

SOR i utvikling
Fra 1. august er Terje Hermansen engasjert som generalsekretærens nærmeste
medarbeider. Hans primære oppgaver blir oppfølging og utvikling av ulike
prosjekter.

Terje Hermansen er utdannet sosionom, og har
lang og bred erfaring fra arbeid med ulike mål-
grupper, dog i første rekke med mennesker
med utviklingshemning. Blant annet har han
arbeidet 12 år som distriktsbestyrer i Mossere-
gionen. De siste ni årene har han vært prosjekt-
leder og rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, med Kapittel 4A i Lov om sosiale tje-
nester som sitt viktigste ansvarsområde. Han
har fått permisjon fra fylkesmannen til å jobbe i
SORs sekretariat.

SOR setter stor pris på denne løsningen, ikke minst fordi Terje Hermansens
kunnskap og erfaring vil kunne gi nyttige bidrag i arbeidet med utviklings-
hemmede, samtidig som han vil være en kjærkommen tilvekst til sekretariatet
i en utfordrende og hektisk hverdag.

Timingen for engasjementet er da på flere måter god og samstemt med hand-
ling i vårt forvaltningsapparat. Sosial- og helsedirektoratet skal i september
gjennomføre en høringskonferanse om utviklingshemmedes levekår 16 år etter
reformen, «Deltakelse og aktivt liv – idealer for fall?»

Vi tror ikke det blir færre utfordringer å ta hånd om etter denne høringen når
dokumentasjoner presenteres og om vi legger rettferdighets- og likhetspre-
misser til grunn i utviklingshemmedes egen hverdag.

Vi får god bruk for en person som brenner for saken og som har vibrasjoner
og forventninger i sitt møte med et engasjert fagmiljø i SOR.

Du er hjertelig velkommen Terje, og lykke til med utfordringene!

Hilsen Tormod
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