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Forsiden er med utgangspunkt i trykk  
av Herleik Kristiansen

Herleik Kristiansen er født i Nesna i 1947 og bor og 
arbeider i Harstad. Han har hovedsaklig fått sin 
opplæring av instruktører ved Trastadsenteret 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 sin 
lærerinne Sigvor Riksheim og fikk kanskje den beste 
opplæringen innen kunstfag som noen utviklings-
hemmet 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. 
Herleik Kristiansen er forøvrig en pratsom herre-
mann som setter stor pris på en god sigar med 
tilbehør. Han er også svært musikalsk anlagt.

Nytt fra sekretariatet 

Om fotografen
Det er en stor glede for meg å få presentere noen av 
bildene mine som illustrasjoner til artikler i denne 
utgaven av Rapport.

Det har gitt meg anledning til å bli kjent med 
nytt stoff og nye mennesker, og det er en stor 
utfordring og inspirasjon å arbeide med tekst og bilder sammen. Da jeg ble 
bedt om å illustrere dette nummeret av Rapport, måtte jeg plukke fram de 
bildene jeg hadde, og har ikke i særlig grad hatt tid til å ta bilder med tanke 
på innholdet i artiklene. Jeg har likevel forsøkt å se tekst og bilder i 
sammenheng og finne bilder som kan illustrere teksten.

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å fortelle litt om 
fotografering som hobby. Fotografere kan man gjøre «over alt» – med noen 
få lovbegrensninger og de personlige og følelsesmessige hensyn som gjelder 
for fotografering av mennesker.

Riktignok er det moro med reiser – nye steder, nye mennesker – men 
motiver finner jeg nært som fjernt; høyt som lavt; ute som inne; i naturlig 
miljø eller konstruert. Det er vel så spennende med detaljer i natur, 
bygninger og gjenstander, som de storslåtte utsynene. Jeg går gjerne tett 
innpå, forsøker å se ting fra nye vinkler, kanskje gi noe konkret et abstrakt 
uttrykk. Jeg liker også godt å fotograferer mennesker i alle sammenhenger – 
i naturen, i gatemiljø, hjemme, i studio. 

Siden jeg relativt sent oppdaget at jeg kunne utvikle fotointeressen til mer 
enn å ta bilder i ferier og av familie og venner, og det var de digitale mulig
hetene som tente meg, jobber jeg bare digitalt, og har stor glede av det 
digitale «mørkerommet». Muligheter for etterbehandling og lek med bildene 
i datamaskinen gir nærmest ubegrenset muligheter for bruk av fantasi og 
kreativitet. 

Man kan diskutere utstyr og metoder frem og tilbake, men det er 
resultatet som teller, ikke hvordan man kommer dit. 

Jeg kan gå kjente stier om og om igjen, men motivene er alltid nye – lyset, 
årstiden, fargene, stemningen, og min egen observasjonsevne og sinns
stemning. Jeg har nesten alltid kameraet med meg og fotograferer det som 
fanger blikket, men jobber også gjerne med «prosjekter» og går på leting 
etter situasjoner og temaer. 

Poenget er Å SE – kanskje se det som andre ikke ser, der man trodde det 
ikke var noe å se. Jeg pleier å si at jeg ser etter det lille i det store og det store 
i det lille.

Sidsel Andersen
Bosatt: Auli i Nes på Romerike
Hobbyfotograf
Porteføljeside: www.sidselan.foto.no

Skal det settes en pris på verdighet! 
I statsbudsjettet for 2005 ble det bevilget 2 millioner kr til et ledsagerprosjekt for 
ferie og rekreasjonsopphold. Prosjektet var rettet mot utviklingshemmede med 
sammensatte funksjonshemninger, som i særlig grad har fått innskrenket sine 
feriemuligheter på grunn av store bistandsbehov og høye kostnader til ledsager
tjeneste. Daværende leder i Sosialkomiteen evnet å ta innover seg denne virkelighet 
og handlet deretter. Flertallet i komiteen fulgte etter.

Komiteens leder evnet å handle etter «Kari og Pers» inderlige ønske om en ukes 
sammenhengende ferie, den første siden 1980. Ikke en enestående historie. Til det var 
eksemplene for mange, som de to som nærmet seg 60 års feiring og så med begeistring 
frem til sin første ferietur. Dette er opplysninger fremkommet blant informanter i 
SORs ledsagerprosjekt i 2007. Erfaringene fra prosjektet og data fra ECON 
undersøkelsen i 2005 ville bli lagt til grunn for en mer målrettet satsing på feltet. 

Det kan neppe være tvil om at en ordning med økonomisk ledsagerstøtte til 
personer med store hjelpebehov, møter et stort behov i det norske samfunn når rett
ferdighets og likehetsprinsipper legges til grunn. Fokus på tilskudds ordninger har 
vært konstante over tid, og det er med undring en registrerer at Helse og Omsorgs
departementet (HOD) i 2009 bygger på Helsedirektoratets konklusjon om at «per
soner med store bistandsbehov reiser mindre på ferie enn øvrig befolkning, og at dette 
synes å skyldes dårlig økonomi». På vurderingen bygger HOD sitt videre resonne ment 
på «at det vil være vanskelig å etablere en feriestøtteordning begrunnet i gruppens 
dårlige økonomi, fordi det også er andre økonomisk vanskeligstilte grupper som….». 

Saken gjelder da ikke dårlig økonomi! Vi snakker om merkostnadene gjennom 
behov for å ha med ledsagere. Det er dette som skaper ulikhet og som gjør en ferietur 
kostbar. Hovedpersonen må selv finansiere tilleggskostnadene for 2 til 3 personer 
eller fler, da sier det seg selv at det økonomiske løft blir stort. Ikke bare for en som 
lever på sin uføretrygd, men også for personer med gode stillinger i det offentlige. 
Det er slett ikke uvanlig at tilleggsregningen kommer på 50–75.000 kr og som 
sendes hovedpersonen for å oppnå en uke i sol og varme og som et fore byggende 
tiltak. Det er helt greit at vedkommende betaler sin egen ferie, men det er ikke greit 
at de skal betale for å få den bistand de dessverre er nødt til å ha. Det finnes 
diagnosegrupper som får dekket utgifter til behandlingsreiser i utlandet. Burde ikke 
dette være en selvfølgelig rettighet for mennesker med utviklings hemning som i 
tillegg har epilepsi, spasmer, kramper, stive ledd og store smerter i kroppen. Smerter 
som lindres ved dager i solen og på stranden.

Saken løses heller ikke ved at departementet påpeker kommunens ansvar for 
ferietilbud og rekreasjon, når de fleste kommuner i begrenset grad handler i forhold 
til denne utfordringen. 

Skal det sikres en anstendig og varig ordning for utviklingshemmede, er det 
nødvendig med en klart definert statlig finansieringsordning gjennom folketrygden. 
Dette kombinert med avklaringer i regelverket hvor det utvetydig og presist synlig
gjør kommunenes ansvar for organisering og tilrettelegging og med nødvendig 
ledsagerhjelp. 

Først da bidrar vi til å sikre intensjoner i ansvarsreformen, i en tid hvor mangel full 
prioritering, stagnasjon og til dels tilbakegang synes å gripe om seg om 
utviklingshemmedes levekår og livssituasjon. Denne trend må snus. 

Kan vi utfordre flere helse og sosialpolitikere som evner å løfte frem «Kari og Per»? 
Er det ikke stortingsvalg i år! 

Tormod Mjaaseth




