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godt samarbeid
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For 37 år siden fikk Vidaråsen landsby et brev 
fra NFPU i Sør Trøndelag. Brevet var under-
tegnet av Ruth Hegland og budskapet var klart: 
Vi ønsker en landsby for mennesker med 
utviklingshemning i Trøndelag. Svaret var 
like klart: Hvis dere finner en egnet gård, 
kommer vi! 

Camphill Landsbystiftelse
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Ruth Hegland var som leder av NFPU stor 
nok til å se at vi trenger det hun kalte «en 
vifte av tilbud». En liten gruppe foreldre 
og fylkeslegens konsulent reiste og lette i 
de fleste Trøndelags-kommunene for å 
finne en egnet gård. Til slutt fant de Jøsås 
gård i Mostadmarka i Malvik kommune 
på grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. 
Gården lå i ei fraflyttet grend 15 minutter 
med bil fra Hommelvik sentrum.  Vidar-
åsen gjorde hva de hadde lovet. Vi som var 
med på starten reiste nordover med en 
gammel mini-buss full av det nødvendigste 
utstyr og en sjekk på kr 20 000. To lands-
byboere fra Vidaråsen hadde meldt seg 
på til «erobringen av Trøndelag». Det ble 
en vellykket oppstart, og ikke minst et 
enestående samarbeid med bygdefolket 
og Malvik kommune fra første stund. 

Det var verken innlagt vann eller 
sanitære bekvemmeligheter da vi kom. 
Heldigvis var sommeren strålende vakker 
og varm og vi led ingen nød med utedo 
og bading i tjernet rett nedenfor gården. 
Vi hadde verken godkjennelse fra 

kommune eller fylke, så vi levde etter 
motto: «Grav først og spør siden». Det var 
mulig i 1978! 

Siden starten av Jøssåsen landsby har 
det ut fra dette enkle «intet» vokst en 
landsby med nesten 60 innbyggere, 
inkludert hjelpere og hjelpetrengende. 
Visjonen slik den er formulert i dag, var 
også for pionerene et grunnleggende motiv 
for virksomheten: «Jøssåsen er et samfunn 
hvor man lever og arbeider sammen med 
mennesker med spesielle behov på en måte 
som fremmer den enkelte og fellesskapets 
utvikling. Grunnlaget er et antroposofisk 
livsyn og Camphill bevegelsens ideer».

Hvem som hjelper hvem i et slikt 
samfunn er ikke avhengig av diagnose. 

Tilrettelagte arbeidstilbud 
 For 20 år siden inngikk Malvik kommune 
en rammeavtale med Jøssåsen om arbeids-
tilbud i landsbyen, og det innebærer at 
ca. 12 personer med spesielle behov 
kommer for å arbeide i landsbyen på 
dagtid. Disse bor i kommunale boliger 
i Malvik og blir hver morgen kjørt opp 
til Jøssåsen. De første årene var ved produk-
sjon og veving de viktigste arbeidsplassene.  
Etterhvert ble det etablert et keramikk-
verksted. Etter noen år fikk Jøssåsen tilbud 
om å kjøpe den gamle realskolen i 
Hommelvik. Her ble det startet et 
bokverksted som i dag forsyner alle 
Steinerskolene i Norge med arbeids hefter.  
Bokverkstedet gir arbeidsplasser for 
personer bosatt på Jøssåsen og i kommu nale 
bofellesskap. (Se EMPO-TV 28.4. 2012) 

 I tillegg kommer 4-5 ansatte som 
arbeider innen administrasjon, verksteds-
ledelse og sykepleie. 

Rigmor Skålholt var med i oppstarten av Jøssåsen.
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 «Torggården» – historisk  
og kulturell arena 
I fjor fikk Jøssåsen landsby tilbud om å 
kjøpe «Torggården» fra Malvik kommune. 
Pris kr 1,-. Betingelsen var at en satt  huset 
i «historisk stand» og gav plass til frivillige 
organisasjoner. Jøssåsen handlet fort. 
Nå er «Torggården», som ligger midt i 
Hommelvik sentrum ved den gamle E6, 
allerede i drift som galleri. Den første 
utstillingen med kunstverk fra Jøssåsens 
beboere ble holdt i februar i år. Jøssåsen 
landsby og Malvik kommune tror dette 
kan åpne muligheter for nye samarbeids-
områder.  

Omsorgsboliger 
Siste skudd på stammen av samarbeidet 
mellom Malvik kommune og Jøssåsen er 
at det nå bygges 3 omsorgsboliger på 
Jøssåsen. Dette ble vedtatt politisk i 2009, 
som en del av kommunens fremtidige 
omsorgsplan og bygges i regi av Malvik 
kommune. Plassene tildeles etter behov 
fra søkere som ønsker å bo på Jøssåsen.

Hvilke holdninger ligger bak og 
muliggjør en slik utvikling? Med dette 
spørsmålet gikk jeg til Tone Østvang, 
kommunalsjef i Malvik. Malvik kommune 
har for øvrig bare to kommunalsjefer 
(er det noen kommuner med tilsvarende 

Jøssåsen ligger like utenfor Hommelvik sentrum.
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innbyggertall som slår den?). Her er noen 
av tankene hun formidlet:

«Jeg mener at dette i stor grad er tuftet 
på verdivalg.  Vi opplever et genuint posi-
tivt menneskesyn på Jøssåsen. De som 
lever og arbeider der blir tatt på alvor. 
De får ansvar og de blir stilt krav til». 

«Malvik kommune har dessuten tre 
verdier som skal kjennetegne det vi som 
organisasjon står for, og det er verdiene; 
Åpen – Nyskapende – Samhandlende. 
Disse forsøker vi å omsette i praksis. Dette 
kan være krevende – men jeg opplever 
samtidig at verdiene er et svært nyttig 
ledelsesfundament i min hverdag. Vi må se 
på den vi har foran oss, hvilke tiltak passer 
den enkelte. Folk er jo forskjellige – Det 

må vi ikke glemme! I en hektisk hverdag 
er det også lett å miste fokus – vi glemmer 
å snakke om hvordan tjeneste tilbudet bør 
være – dvs. kvaliteten på tilbudet og hva 
som er kvalitet for den enkelte», sier hun. 

Malvik kommune har i sine vedtatte 
omsorgsplaner fokusert på å søke nye 
muligheter og større variasjon og mangfold 
av tilbud. 

Mangfold
«I Malvik er vi så heldige å ha ulike 
kompetansemiljø i lokalmiljøet, og vi har 
et tett og godt samarbeid med flere av dem. 
Jøssåsen Landsby er ett av dem. Et annet 
eksempel på samarbeid av private aktører 
er institusjonen Betania Malvik som er 

Kulturhuset på Jøssåsen.
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svært dyktige bl.a. innen rehabilitering.  
Med økte utfordringer gjennom den nye 
samhandlingsreformen inngikk derfor 
Malvik kommune og Betania Malvik et 
samarbeid som har fått svært gode 
tilbakemeldinger fra innbyggerne», sier 
Østvang.  Hun fortsetter «Når vi nå i 
samarbeid med Jøssåsen bygger tre nye 
omsorgsboliger der, er det ikke fordi vi er 
«snille», men fordi vi vurderer dette som 
gunstig totalt sett, dvs. både ut fra hensyn 
til kommunens behov, økonomi og for 
innbyggerne. Dessuten har det en viktig 
samfunnsøkonomisk dimensjon. 
Samhandlingsreformen og andre reformer 
stiller store krav til kommunene. Her må 
vi samhandle på tvers både internt og 
eksternt for å finne gode løsninger. Vi tror 
det vil være en fordel at vi har mange ulike 
tilbud «å spille på». Da kan vi møte både 
omfang og mangfold av behov som 
vi opplever hos kommunens innbyggere. 
For å få til dette må vi både våge å tenke 
nytt, og evne å omsette ideene i praksis. 

Det krever at vi har god samhandling 
mellom politikk og administrasjon. Her 
må jeg få gi ros til lokalpolitikerne våre», 
sier kommunalsjefen og hun fortsetter: 
«Fra nasjonale myndigheter har 
diskusjonen om omsorgssektoren lett for 
å bli «svart – hvitt». Medieoppslag om 
sykehjemsplasser og/ eller omsorgsboliger 
er eksempel på dette. Det er ikke bra. 
Det er ikke et enten eller, – det vi trenger 
er mangfold. Gjennom partnerskap og 
samhandling oppnår vi mer enn det vi 
kan klare alene. Samspill med ulike 
kompetansemiljø er dessuten lærerikt og 
artig», avslutter Tone Østvang. 

I Malvik kommune har vi et godt 
eksempel på holdninger som både er 
menneskelige og økonomisk lønnsomme. 
Å selge «Torggården» for 1 krone til 
Jøssåsen er et meget lønnsomt salg for 
kommunen. Istedenfor at huset står og 
råtner ned, overtar ildsjeler med kuns-
tinteresse og skaper i samarbeid med 
innbyggerne i Hommelvik et unikt galleri. 

Illustrasjonsfoto: Mikkel Eknes.
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10 kjappe om 
Camphill Landsbystiftelsen i Norge
 1.  Den første Camphill landsbyen ble grunnlagt 

i Camphill, Skottland i 1939 av Dr. Karl König 
sammen med en liten gruppe kunstnere 
og flyktninger fra Østerrike. 

 2.  Antroposofien er basert på arbeidet til Rudolf 
Steiner (1861–1925) og er en viktig inspirasjon 
for Camphill Landsbystiftelse. 

 3.  Første landsbyen Vidaråsen ble startet 1966 i 
Andebu, Vestfold kommune.

 4.  I dag finns det 6 Camphill landsbyer i Norge 
med ca. 150 mennesker med spesielle behov.  
se http://www.camphill.no 

 5.  Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å 
skape et fellesskap gjennom å leve, lære og 
arbeide sammen med voksne med spesielle 
behov.  Se også sosialterapi.

 6.  Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter 
av landsbylivet og skaper inspirasjon og 
glede i et større perspektiv. Gjennom 
skuespill, dans, musikk, sang, maling eller 
modellering lokkes de kreative evnene frem 
som finnes i alle mennesker.

 7.  De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp 
rundt en biodynamisk gård med dyr. Det 
dyrkes dyrefôr, grønnsaker og frukt til eget 
bruk og viderefordeling eventuelt også for 
salg.

 8.  Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og 
landsbyboere og medarbeidere står side ved 
side om mange av oppgavene i landsbyen. 
Det finnes en stor variasjon av 
arbeidsoppgaver og verksteder. 

 9.  Natur og det ytre miljø. I 1986 ble den første 
vindmølle i Norge satt opp på Camphill-
landsbyen Vallersund Gård. Flere av 
landsbyene har økologiske renseanlegg for 
kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge 
har hatt bil-kollektiv i over 40 år. 

10.  Camphill Landsbystiftelse har en egen 
budsjettpost under Helse- 
og omsorgsdepartementet med egne 
retningslinjer for driften.

Malvik kommune har sett og nyttiggjort 
seg muligheter for kreative initiativ. 
Samfunnsøkonomisk har kommunen 
utvilsomt tjent godt på samarbeid med 
Jøssåsen og andre aktører.

Økonom og forfatter Irene Nygårdsvik 
(Spekulatoriet, Bergen) har gitt oss 
begrepet «raushetens økonomi». Da 
økonomene tok over som ledere i helse- 
og omsorgsetaten forsvant en stor del av 
pengepungen i byråkrati, sier hun i et 
radiointervju. Hvordan skal det gå i 
framtida hvis økonomene ved innkjøps-
kontorene skal forhandle med de som 
gir tilbud til folk? Malvik kommune har 

fra begynnelsen av sett verdien av å 
samarbeide med private aktører. Da vi 
startet opp landsbyen i grenda i Mostad-
marka ble vi ønsket velkommen med 
ordene: «Dansen rundt gullkalven» har 
ikke nådd Mostadmarka ennå». Vi, som 
70-tallsidealister, passet godt inn i de 
holdningene og ble derfor tatt åpent og vel 
imot. Ruth Hegland som var en sterk og 
markant taler for utviklingshemmedes 
rettigheter var stor nok til å verdsette ideen 
om mangfoldige tilbud. Derfor hilste hun 
landsbyen velkommen til Trøndelag. •••

Les mer om Jøssåsen på  
http://www.jossasen.no/Norsk.html
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