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Gründeren ønsker også større
åpenhet i samfunnet rundt
mennesker som ikke er “A4-
utformet”. 

Klatret i trærne 
Det er lite 37-åringen husker fra
dagene på sykehuset. Men han
husker noe av smerten etter
operasjonen og at han kjørte IL
Tempo Gigante under dyna.
Med proteser på begge bena
spilte han fotball og klatret i
trærne på lik linje med sine jevn-
gamle kamerater på Dovre der
han vokste opp. I 1996 flyttet
han til Lillehammer og jobber nå
som konsulent innenfor øko-
nomi- og lønnsprogramvare i
selskapet HC DAHL AS. 

- Spør meg 
- I Dovre var det trygt og godt å
vokse opp. Jeg fulgte vanlig
undervisning i alle fag og var
fullt integrert i klassen. I løpet
av livet så langt har jeg ikke blitt
møtt med fordommer. Kun en
gang har jeg opplevd at min
funksjonsnedsettelse har blitt
tatt opp som en utfordring. Men
av og til opplever jeg at folk ser
spørrende på meg. Det er litt
synd de ikke spør, for jeg fortell-
er gjerne hvorfor jeg er som jeg
er. Men det ligger vel litt til den
norske kulturen at vi er
reserverte, tror han. 

Åpenhet 
Hageland mener det ikke bare er
samfunnet som har et ansvar for
å normalisere de som ikke pass-
er støpeskjeen vi har dannet på
hvordan et menneske skal se ut. 
- Det er viktig at vi som har en
eller annen form for funksjons-
nedsettelse ikke prøver å skjule
dette. Gjør vi det blir terskelen
for andre å stille spørsmål bare
større. Det handler å avmysti-
fisere situasjonen. Du har lov til
å være fornøyd med deg selv
uavhengig av om du er
”normal”. Og når vi tenker over
det – hvem er egentlig normale? 

Syter for mye 
Videre mener han at noe av
ulempen ved velferdssamfunnet
vårt er at vi forventer at andre
skal ordne opp for oss. 
- Det gjelder ikke bare for oss
som mangler et bein eller to. Se
bare på hvordan vi hyler ut når
det gjelder arbeidsledigheten i

Norge akkurat nå. I andre er den
langt høyere enn her. Etter mitt
syn syter nordmenn alt for mye,
noe jeg ikke er redd for å si høyt.
Vi kan ta enda mer fatt i vår
egen situasjon. Det gjelder både
for å skaffe jobb og det å lære
seg å verdsette seg selv mer uan-
sett hva man er utstyrt med. I
2009 er det avsatt over 59 milli-
arder til uføretrygd og tidsbe-
grenset uførestønad. Jeg er sikk-
er på at flere hadde vært i arbeid
hvis alle hadde fokusert mer på
muligheter enn hindringer. Her
er det behov for større fleksi-
bilitet fra de utenfor arbeidsliv-
et, virkemiddelapparatet og
arbeidsmarkedet.

Verdensmester 
Mannen som lader opp bena sine
hver kveld, er sikker på at vi alle
kan bli verdensmestere i vår
egen verden. 
- Det handler om å skape sine
egne rammer og å delta på
arenaene vi tror vi har en sjanse
til å lykkes. Enten det er i
jobbsammenheng eller på andre
områder. Man må stille i sin
egen klasse. Vi er altfor flinke til
å sammenligne oss med idealene
rundt oss. Gjør vi det er det mye
lettere å finne svakhetene enn
styrken, og det gagner ingen,
sier han. Nå er han klar til å dele
sin kunnskap og erfaring med
andre. 

Flere gründere
23. juni presenterte gründeren,
med bakgrunn i økonomi,
innovasjon og næring, sin forret-
ningside Funkibator for
Kunnskapsparken. Ideen ble
godt mottatt og Hageland er nå
tatt opp i Inkubator-programm-
et, som vil bistå med et nettverk
innen markedsføring, viktig
kompetanse, økomomi og et
nyttig gründermiljø. 
- Målsetningen min er å bidra,
gjennom ulike kanaler, arenaer
og uttrykksmåter, slik at enda
flere i min situasjon vil bli
gründere og at de får troen på
seg selv. Egne holdninger er
viktig, men også hvordan vi vil
at andre skal se på «oss» er vel
så viktig. Jeg vil i stor grad
bruke mine egne personlige res-
surser og erfaringer i møte med
andre mennesker. Og drivkraft-
en min er at jeg kan gjøre noe
for andre. 

Til sammen 251 000 funksjons-
hemmede var i arbeid i 2. kvart-

LILLEHAMMER: En
medfødt skade førte til
at Geir Arne Hageland
måtte amputere begge
bena ved knærne da
han var fem år gamm-
el. Nå ønsker han å
oppmuntre andre i
lignende situasjon til å
starte sin egen bedrift. 

HVEM S

«Det er litt synd de ikke spør, for jeg for
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al 2008. Blant menn med funk-
sjonshemning var 47,9 prosent
sysselsatt. Tilsvarende tall for
kvinner var 43,2 prosent. I hele
befolkningen var andelene hen-
holdsvis 80,2 og 74,4 prosent.

64 prosent av dem med funk-
sjonshemning mottok én eller
flere stønader som følge av
funksjonshemningen i 2. kvartal
2008.
Av de sysselsatte med funk-
sjonshemning var 40 prosent
stønadsmottakere. I denne
gruppen stønadsmottakere var
54 prosent mottakere av
uførepensjon. Blant funksjons-
hemmede stønadsmottakere i alt
mottok 69 prosent uførepensjon.
Flere kvinner enn menn mottok
stønad. Blant funksjonshemm-
ede i alt lå andelen stønadsmot-
takere på 68 prosent for kvinner
og 58 prosent for menn. Blant de
sysselsatte funksjonshemmede

var andelen stønadsmottakere
henholdsvis 45 og 35 prosent.

Av de 304 000 ikke-sysselsatte
funksjonshemmede var det 92
000, eller 30 prosent, som oppga
at de ønsket arbeid. 16 000 av
dem ble klassifisert som arbeids-
ledig ut fra kriteriene om aktiv
søking og tilgjengelighet for
arbeidsmarkedet. Sammenlignet
med tidligere år innebærer dette
at flere funksjonshemmede
ønsker et inntektsgivende
arbeid. I 2. kvartal 2007 oppga
63 000, eller 21 prosent av de
ikke-sysselsatte at de ønsket
arbeid. 

Kilde:
- Arbeidskraftundersøkelsen.
Tilleggsundersøkelse om funk-
sjonshemmede, 2. kvartal 2008.
Revidert 15. september 2008)

FAKTA OM FUNKIBATOR:
Enkeltmannsforetak i etabler-
ingsfasen, etablert i 2008, men
foreløpig med lav aktivitet. 

Mål for bedriften: 
- Økt verdiskaping blant menn-
esker med funksjonsnedsettelse.
- Bryte ned holdningsbarrierer.
- Bidra med løsninger for å øke 
tilgjengelighet for alle.
- Grunnleggende verdier er
positivitet, vitalitet og selvbe-
vissthet

Funkibator dreier seg om funk-
sjonalitet, undervisning, innova-
sjon og brukerkompetanse. 
Forretningsideen består av
humor, selvironi, show, foredrag
og kurs. 

SER DU?

rteller gjerne hvorfor jeg er som jeg er.»

EVNEN TIL Å MESTRE: Geir Arne Hageland vil vise samfunnet at menn-
esker med funksjonsnedsettelse er en viktig og meget nødvendig ressurs
for Norge. 
- Jeg liker forøvrig ikke ordet funksjonsnedsettelse. Det er begrensende
begrep, sier gründeren. 

Sysselsettingen øker
sakte men sikkert
Andelen sysselsatte blant mennesker med
funksjonsnedsettelse var 45,3 prosent i 2.
kvartal 2008, samme nivå som ett år tidlig-
ere. I hele befolkningen 15-66 år var i alt 77,3
prosent sysselsatt, en økning på over ett pro-
sentpoeng fra året før.


