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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 

Boligfrihet  
for alle
Nesten 20 år etter HVPU-reformens iverksettelse er 
det betimelig å se nærmere på om boligdrømmene fra 
den gang er realisert. Og det er det heldigvis en del som 
mener noe om.

En av dem er Inkluderingsminister Audun 
Lysbakken. Han har flere ganger tatt til orde for at 
retten til å velge hvor man vil bo også gjelder for 
personer med utviklingshemning. Det setter vi stor pris 
på. At dette er nødvendig å påpeke har sammenheng 
med at noen har blitt tvangsflyttet fra sine hjem og 
plassert andre steder, som resultat av anbudsutsetting. 
Det gjelder ikke mange, men det er alarmerende at det 
i det hele tatt kan skje.

Betydelig flere historier har det vært om personer 
som får beskjed om at deres eneste mulighet for å få 
tilstrekkelige tjenester fra kommunen er at de flytter 
inn i store omsorgsenheter, ofte nedsettende (men av 
og til også treffende) omtalt som omsorgsghettoer.

Her vil det foregå mange viktige debatter fremover. 
Noen måter å bo på skaper definitivt problemer. 
Og noen måter å bo på gir flere muligheter for frihet, 
inkludering og sosial deltagelse. Det økonomiske aspekt 
er bare en faktor, og ofte overvurderer man den 
økonomiske gevinsten ved at mange bor sammen.  

Mangfoldet blant personer med utviklingshemning 
bør avspeiles i et mangfold også i bomuligheter, og 
valgalternativene må være både reelle og gode. 
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Hilsen til alle lesere
Stiftelsen SOR legger snart bak seg nok  
et produktivt år.
Vi takker alle våre gode kontakter for nyttig 
og glederikt samarbeid og ser med forvent ning 
frem til videreføringen i 2011.

Alle ønskes en God Jul 
og et riktig Godt Nyttår!
Hilsen
Redaktør og redaksjon
Sekretariat
Styret i stiftelsen SOR




