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2011 var på mange måter et bratt år, men det var 
også et år som viste oss at målrettet arbeid og 
samarbeid er en god resept på suksess.

For mange av våre medlemmer begynte året som en 
ren katastrofe. Omleggingen av TT-ordningen og an-
budsutsettelsen av kjørekontoret til svenske Samres, 
skapte kaos og uforutsigbarhet. Listen over alt som 
gikk galt har til tider føltes uendelig. Selvfølgelig fikk 
dette konsekvenser. Brukerne kom for sent på jobb, 
skole og dagsenter - noen kom seg aldri dit de skulle. 
Noen måtte vurdere å jobbe mindre fordi TT var 
blitt en solid tidstyv i hverdagen. Barn med nedsatt 
funksjonsevne og deres foreldre opplevde en helt 
uakseptabel utrygghet og for noen gikk det på helsa 
løs. For NHF Oslo var dette en varslet katastrofe. Vi 
hadde på forhånd gitt kommunen tydelige signaler om 
at man gikk i feil retning, men de valgte bevisst å ikke 
høre på oss. 

Når katastrofen først var et faktum var NHF tidlig 
på banen og krevde handling fra ansvarlig byråd og 
øvrige politikere. Vi har hatt møter med ansvarlige 
byråder, med ansvarlige bystyrekomiteer og enkelt-
partier. Vi har vært tilstede i media, skrevet brev, 
rapportert ukentlig til kommunen om hvilke prob-
lemer vi så. Vi har gitt klare innspill til nye anbud og 
kravspesifikasjoner. Og vi har på mange felt blitt hørt. 
Når vi i april 2012 går inn i en ny kontraktsperiode 
med nye TT-transportører, er mange av kravene våre 
innfridd. Likevel er vi ikke i mål. Jeg garanterer at NHF 
Oslo fortsatt skal ha fokus på de sidene av TT der vi 
foreløpig ikke har fått gjennomslag.

Når TT-ordningen nå går mot bedre tider er det ikke 
bare på grunn av NHF Oslo. Politikere og byråkrater 
har blitt langt mer lydhøre gjennom året. Men mest 
av alt har det gode samarbeidet mellom, og solide 
presset fra de ulike brukerorganisasjonene vært helt 
avgjørende for at vi nå er et langt skritt videre.

Oslo har gått fra et Høyre / FrP-byråd til et H/ KrF / 
Venstre-byråd. Har det fått betydning for oss? Det 
positive er at vi nå har en ansvarlig byråd, Aud Kval-

lEdEREnS BETRAKTnInGER

bein, som over mange år har vist at hun har et engas-
jement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Det lover godt. Samtidig er dette også vårt store 
problem. Når for eksempel ansvaret for universell 
utforming av byen flyttes fra byråden for byutvikling 
til byråden for eldre, markerer det at byrådet ser på 
universell utforming som spesialordninger for eldre 
og funksjonshemmede – og ikke som et gode for hele 
samfunnet. Det er et signal som på ingen måte roper 
om inkludering.

NHF har lagt enda et landsmøte bak seg. NHF Oslo var 
den mest aktive regionen, med en rekke endrings-
forslag og innlegg. Vi fikk gehør for mye. Det jeg 
er mest stolt over er at vi klarte å bidra til å sette 
behovet for bedre kommunikasjon på dagsorden. Det 
trenger vår organisasjon. 

En av årets største gleder har vært å få dele ut NHF 
Oslo sin ærespris til bystyremedlem Ivar Johansen. 
Han har gjennom flere år vært en sterk pådriver i 
saker som er viktige for mange med nedsatt 
funksjonsevne – det har betydd mye.  Spesielt tror 
jeg han har betydd mye når han som politiker har 
turt å gå inn i enkeltsaker. En stor glede har det også 
vært å få dele ut NHF sin sølvnål til tillitsvalgte som 
over mange år har gjort en stor innsats. For både Ivar 
Johansen og sølvnålmottakerne er hederen svært så 
fortjent.

Til slutt er det tid for å rette en stor takk til alle som 
har gjort en innsats for NHF Oslo i året som gikk: 
– dere som sitter i råd, brukerutvalg,  bydelslags-
styrer, landsforeningslagsstyrer, ulike andre styrer, 
utvalg, komitéer og grupper. Dere gjør en stor og 
viktig jobb – mye er blitt bedre nettopp på grunn av 
dere. – medlemmer av både sittende og avgått re-
gionstyre og  våre dyktige og engasjerte ansatte. Det 
har vært en fryd å jobbe sammen med dere – dere har 
gjort en stor innsats for at det skal bli bedre å være 
funksjonshemmet i Oslo. Til slutt en takk til alle dere 
som har gitt oss innspill i løpet av året – dette gir 
viktige signaler i vårt arbeid.



NHF Oslo - Årsmelding NHF Oslo - Årsmelding 5

noRGES hAndIKApfoRBund oSlo

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2011!
 

Oslo, mars 2012
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InnlEdnInG

Norges Handikapforbund (NHF) er en interesse-
organisasjon for bevegelseshemmede og andre 
funksjonshemmede i Norge. NHFs visjon er et 
universelt utformet samfunn med full deltakelse 
og likestilling for funksjonshemmede. Dette er et 
bærende prinsipp for alt arbeid innen samtlige ni 
organisasjoner. NHF Oslo arbeider for at samfunnets 
ordinære planer, tiltak og virkemidler skal innrettes 
slik at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne delta i 
samfunnet.

InTERESSEpolITISK ARBEId

For å oppnå NHFs visjon og NHF Oslos mål om et 
likeverdig og likestilt Oslo, stilles det store krav til 
politikken som blir ført i hovedstaden. For å få gjen-
nomslag for våre saker er det nødvendig med god 
kontakt med både kommunen og politikere. I 2011 
har vi jobbet med flere forskjellige saker innenfor 
rammen av virksomhetsplanen.

VAlG 2011
I forbindelse med kommunevalget i 2011, avholdt 
NHF Oslo flere arrangementer. På årsmøtet vårt i 
april var det innlegg fra representanter fra alle de 
store partiene i Oslo. Likeledes skrev alle topp-

kandidatene om sitt partis viktigste kampsaker for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i en artikkel 
i medlemsbladet Christiania Quarten i forkant av 
valget. 

Sommeren ble brukt til å planlegge valgmøtet som 
ble avholdt i august. Valgmøtet var et samarbeid mel-
lom Rådet for funksjonshemmede i Oslo, 
Blindeforbundet Oslo, Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner Oslo (SAFO), 
Norges Handikapforbund Ungdom Oslo (NHFU), 
Norsk forbund for utviklingshemmede Oslo (NFU), 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo (FFO) 
og Norges Handikapforbund Oslo (NHF). Dette var 
første gang at så mange organisasjoner for 
funksjonshemmede gikk sammen om et slikt 
arrangement, og resultatet var en suksess. Over 
100 personer møtte opp for å følge debatten og 
stille politikerne spørsmål. Følgende politikere stilte 
opp: Reza Rezaee (R), Marianne Borgen (SV), Rune 
Gerhardsen (Ap), Margaret Eide Hillestad (Sp), Aud 
Kvalbein (KrF), Toril Berge (V), Ola Kvisgaard (H) og 
Carl I. Hagen (Frp).

Cirka en uke før valget hadde NHF Oslo en valgstand 
på Nasjonalteatret. Vi hadde med oss brosjyrer 
med de viktigste sakene for partiene, og informerte      

Valgmøte
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forbipasserende om hvordan partiene stilte seg til 
saker som angår funksjonshemmede. Vi hadde også 
en side i brosjyren med våre viktigste saker, som 
vi kalte for ”fasiten”. Denne brosjyren delte vi ut til 
partiene i valgbodene på Karl Johan. 

Etter valget ble det nye byrådet gjenstand for en 
diskusjon på et Osloforum dedikert til temaet ”Oslo 
etter valget”. Her stilte Ola Kvisgaard (H) og Bettina 
Thorvik (Ap), med nyhetsredaktør Hege Braathen 
fra Lokalavisene DittOslo som ordstyrer i debatten. 
Sistnevnte holdt også innledning der hun analyserte 
valgresultatet. 

NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten skrev 
gjesteinnlegget “Et Oslo for alle?” på bloggen til Ivar 
Johansen, før hun fulgte opp med kronikken ”Kjære 
Stian” i Dagsavisens portal nyemeninger.no da det 
nye byrådet ble konstituert.

Gjennom hele året har dermed valget vært sentralt 
for vårt arbeid. Vi har samordnet informasjon for 
medlemmer og satt valget i fokus for flere av våre 
aktiviteter. 

BRuKERSTyRT pERSonlIG 
ASSISTAnSE (BpA)
NHF Oslo har hatt fokus på BPA gjennom medlems-
bladet og støttet og vært tilstede på diverse 
arrangementer om BPA. 

Byrådet vedtok på bystyremøtet 10. mai å innføre 
fritt brukervalg innen BPA.  I forbindelse med dette 
har NHF Oslo kommet med innspill til kommunen, og 
vi er godt fornøyde med at kommunen har tatt hen-
syn til flere av disse. Anbudsrunden er nå avsluttet, 
og fritt brukervalg blir innført i løpet av våren 2012.

hAndlInGSplAn foR mEnnESKER mEd 
funKSjonSnEdSETTElSER
Den 21. oktober 2009 vedtok bystyret en ny 
”Handlingsplan for mennesker med funksjons-
nedsettelser”. 
Handlingsplanen hadde to hovedmål: 
•	 Å legge forholdene til rette for at funksjons-

hemmede skal kunne ha et mest mulig selvs-
tendig liv med full deltakelse og likestilling.

•	 Bidra til at mennesker med funksjonshemninger 
behandles likeverdig.

Handlingsplanen hadde følgende innsatsområder: 
Kunnskap om funksjonshemmede, rehabilitering og 
habilitering, arbeid og sysselsetting, bolig, individuell 
plan, transport og frivillighet. På hvert av områdene 
er det listet opp en rekke tiltak. Planen var i løpet av 
høsten 2011 på rullering, og NHF Oslo har deltatt i 
prosessen og kommet med innspill til hvilke områder 
som vi mener bør løftes,  og til mangler ved planen. 

NHF Oslo ga kommunen tilbakemelding om at vi er 
enige i deres konklusjon om at hovedintensjonene 
i gjeldende plan bør videreføres. Dette er viktige 
områder som det er nødvendig å være oppmerk-
somme på, og vi er godt fornøyd med at byrådet er 
enig i dette. Vi noterte oss derimot at det heller ikke 
i denne omgang var fokus på hele livsløpet til men-
nesker med nedsatt funksjonsevne, ettersom skole 
og utdanning igjen var foreslått utelatt fra planen. 
Derfor gjentok NHF Oslo sitt ønske om at skole og 
utdanning tas inn som et helhetlig område i planen. 
Hvis dette blir gjort, vil planen dekke hele livsløpet, 
og det vil derfor være en mer helhetlig og realistisk 
plan. Likeledes mener NHF Oslo at det er en svakhet 
ved planen at det ikke legges opp til tidsfrister for 
når målene skal nås, og at BPA ikke er innarbeidet. 
Dette anbefalte vi at ble inkludert i handlingsplanen. 
På grunn av nytt byråd er handlings-planen ikke pre-
sentert for bystyret, men dette vil sannsynligvis skje 
i løpet av andre kvartal 2012. 

oSloBudSjETTET
Da Oslobudsjettet ble offentliggjort, brukte NHF 
Oslo mye tid på å sette seg inn i det. I forbindelse 
med denne kartleggingen utarbeidet NHF Oslo et 
eget hefte med oversikt over de viktigste punktene 
i budsjettet med våre kommentarer til disse sakene. 

Valgstand
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Oslobudsjettet var også i år et kuttbudsjett, og det 
ble derfor mye fokus på kuttene i våre kommentarer.

NHF Oslo var i 2011 på deputasjon i tre komiteer. Vi 
fikk tid i Helse- og sosialkomiteen, Kultur- og utdan-
ningskomiteen og Samferdsels- og miljøkomiteen. 
I tillegg til deputasjonene har vi sendt budsjett-
kommentarer til alle fem komiteer i bystyret, våre 
representanter i rådene for funksjonshemmede, alle 
lokallagene og samarbeidsorganisasjonene i SAFO. 
Disse budsjettinnspillene ble også presentert og 
gjennomgått med representanter i bydelsrådene for 
funksjonshemmede på RFF-samlingen i november. 

LO i Oslo tok initiativ til å samle fagforeninger og 
interesseorganisasjoner mot budsjettkuttene i 
Oslobudsjettet. NHF Oslo tilsluttet seg initiativet i 
2010, men i 2011 var ikke parolene like relevante for 
våre hovedsaker.

ARBEId 
Regjeringen la i 2011 fram den lenge varslede 
jobbstrategien for personer med nedsatt funksjon-
sevne. Hovedmålgruppen for regjeringens strategi 
er unge under 30 år som har behov for arbeidsrettet 
bistand for å komme i jobb. De tiltakene strategien 
inneholder for 2012 skal være en start, og det skal 
legges inn tiltak videre i årene framover. Strategien 

viser at regjeringen anerkjenner og er bevisst på 
sammenhengen mellom universell utforming i bygg 
og kollektivtrafikken og det å kunne være i jobb. 
Videre vektlegges viktige NHF-saker som assistanse 
og hjelpemidler. 

For NHF Oslo var også arbeid i fokus i 2011. Under 
arbeidet med innspill til rulleringen av handlings-
plan for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
understreket vi at vi var fornøyde med de tiltakene 
som er foreslått i planen på arbeidsområdet. Særlig 
med tanke på hvor viktig det er for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne å komme i arbeid. Dette er 
også samfunnsøkonomisk nyttig, og bidrar til et mer 
likestilt og likeverdig Oslo. NHF Oslo vil jobbe for at 
Oslo kommune følger regjeringens strategi. 

SKolE oG uTdAnnInG
Ambassadører i skoleverket
Regionen har nedsatt utvalget ”ambassadører i 
skoleverket” som arbeider med forståelse og aksept 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne sett fra 
elevenes side. Utvalget har i 2011 besøkt Slemdal 
skole med sitt opplegg hvor elevene blir kjent med 
utfordringene og mulighetene mennesker med 
nedsatt funksjonsevne møter. Det var lagt opp til fire 
stasjoner hvor elevene fikk muligheten til å utfolde 
seg og lære. 

Ambassadører  i skoleverket 
på Slemdal skole
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NHF Oslo samarbeider med hjelpemiddelsentralen 
for lån av rullestoler.
Stasjon 1: Samtalegruppe hvor elevene fikk 
muligheten til å stille spørsmål og få svar.
Stasjon 2: Rullestolbasket hvor elvene fikk 
opplæring og fikk prøve å spille rullestolbasket.
Stasjon 3: Hinderløype hvor elvene fikk prøve å seg 
på komme opp bakker og åpne dører fra rullestolen. 
Stasjon 4: Bil hvor elevene fikk muligheten til å se 
hvordan en som sitter i rullestol kan kjøre bil.

Skolebehovsplanen
NHF Oslo kom med innspill til Skolebehovsplanen, 
både i form av høringsbrev og i form av deputasjon i 
Kultur- og utdanningskomiteen under budsjett-
behandlingen. Skolebehovsplanen 2012-2022 var 
på høring før sommeren, og NHF Oslo sendte da 
sine innspill til Utdanningsetaten. Vi fokuserte på 
behovet for universell utforming av skoler, både ved 
nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. Vi 
tok også opp kravet om tilgang til nærskolen; at alle 
barn skal ha rett og mulighet til å gå på sin nærskole 
uavhengig av funksjonshemming. NHF Oslo er imot 
segregering av elever med funksjonsnedsettelser, 
og dette var også et av punktene som ble tatt opp i 
innspillet. 

På deputasjonen i Kultur- og Utdanningskomiteen 
tok vi også opp sammenhengen mellom universell 
utforming og mobbing. Det at noen barn henvises til 
for eksempel vareheis og lignende, sender et sterkt 
signal til barna om at de ikke er likeverdige, og dette 
ønsker vi å forhindre med universelt utformede 
skolebygg. 

Rødt fremmet under behandlingen av budsjettet 
i bystyret forslag om at ”Byrådet bes sikre at alle 
midlertidige skolelokaler har universell utforming”, 
men dette ble forkastet i bystyret mot stemmene til 
Rødt og Sosialistisk Venstreparti. Dette er NHF Oslo 
svært skuffet over. 

BolIG
oBoS/ Selvaag Bolig/universell utforming
Etter at de nye byggeforskriftene trådte i kraft den 
1. juli 2010 har vi opplevd at OBOS og Selvaag Bolig, 
som to av de største aktørene på boligbygging i Oslo, 
i harde ordelag har kritisert de nye forskriftene. 
Hovedargumentet har vært at de minste leilighetene 

vil bli opp til 600.000 kroner dyrere dersom de må 
følge de nye forskriftene med hensyn til universell 
utforming. Gjennom egne kostnadsberegninger har 
vi tilbakevist dette som ren skremselspropaganda. 
Selvaag Bolig har nå modifisert seg, og mener at det 
vil bli ca 260 000 kroner dyrere med det de kaller for 
”rullestoltilrettelegging”. Vi er enige i at leilighetene 
kan bli noe dyrere som følge av noe større areal, men 
SINTEF Byggforsks beregninger viser merkostnader 
fra 0 til 40.000 kroner. Våre beregninger viser at 
disse vil bli ca. 30.000 til 40.000 kroner dyrere.

Andre fagfolk som har foretatt de samme 
beregninger er kommet til samme resultat som oss. 
Likevel har presset fortsatt gjennom dette året også, 
og Selvaag Bolig ved direktør Baard Schuman og 
andre aktører har vært aktive i både nasjonal og lokal 
presse. NHF Oslo valgte å svare på Høyre-
politiker Erik Lundesgaards kronikk «Den universelle 
utformingen har gått for langt» på dittoslo.no, med 
kronikken «En selvfølge at venner besøker hverandre 
– ikke for funksjonshemmede» signert styreleder 
Magnhild Sørbotten. Her fokuserte vi på den 
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manglende tilgangen mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har til dagens boligmasse i Norge, og 
hvordan dette fører til at funksjonshemmede blir 
utestengt fra dagens boligmarked.  Sørbotten under-
streket betydningen universell utforming har for alle, 
og at det er samfunnsøkonomisk gunstig og kan bidra 
til at alle kan bo hjemme lenger. Likeledes gjentok vi 
at SINTEF Byggforsk sine beregninger har konklu-
dert med merkostnader fra null til 40.000 kroner per 
leilighet for å gjøre disse universelt utformede. Som 
konklusjon gjentok vi at universell utforming ikke er 
en spesialtilpasset løsning for funksjonshemmede, 
men en samfunnsnyttig, samfunnsøkonomisk og 
fremtidsrettet strategi som gagner alle i hele byen. 
Selvaag Bolig og Baard Schuman var da raskt ute 
med å svare, og vi kommenterte igjen på deres 
kronikk. Det er viktig å merke seg at selv om 
universell utforming nå er med i den nye plan- og 
bygningsloven, finnes det krefter som ønsker å endre 
lovverket til det verre.

unIVERSEll uTfoRmInG 
Universell utforming har gjennom de seneste år vært 
NHF sitt hovedsatsingsområde, og har også i 2011 
vært et av hovedtemaene for NHF Oslo.  
Beklageligvis ser vi utvikling som bør bekymre oss 
noe. Universell utforming har i noen kretser falt i 
miskreditt på bakgrunn av utspillene fra blant annet 
OBOS og Selvaag Bolig. Universell utforming er i 
ferd med å bli synonymt med funksjonshemming, og 
som påstås å bli en økonomisk byrde for samfunnet. 
Dette må vi jobbe imot både internt og eksternt. 
Universell utforming handler om at samfunnet skal 
være for alle.

Uansett står Oslo foran store utfordringer for å 
utvikle byen slik at den blir universelt utformet. 
Positivt er det at Oslos politikere og fagfolk spiller 
på lag med NHF for å gjøre Oslo universell utformet. 
Likevel har NHF Oslo fortsatt en jobb å gjøre. Flere 
enn før henvender seg for å få informasjon om 
hvordan man kan planlegge bedre for fremtiden. NHF 
Oslo ønsker også framover å bidra til økt bevissthet 
om universell utforming, og fylle begrepet med 
konkret innhold.

plan- og bygningsloven med forskrifter
De nye byggereglene (Tek 10) har fungert i vel ett år. 
Allerede nå blir forskriftene justert og presisert av 

Kommunaldepartementet. Dette innebærer endring-
er i kravene til universell utforming og disse er nå på 
høring i 2012. Vi kan anta at kravene til universell 
utforming i boliger blir noe forenklet. Plan- og 
bygningsloven med forskrifter er det viktigste 
verktøyet samfunnet har til å styre samfunns-
utviklingen, så her er det viktig at NHF følger 
utviklingen med argusøyne og spiller inn sine krav. 

plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetatens strategisk plan for 
universell utforming har nå virket i vel ett år, og vi ser 
nå konkrete resultater av planen.

Etter vårt syn er plan- og bygningsetatens strategi-
plan den kanskje viktigste planen som etableres av 
kommunale etater. Dette fordi det er plan- og 
bygningsetaten som forvalter plan- og bygningsloven 
med forskrifter. Plan- og bygningsloven om-
fatter, med få unntak, alt av byggearbeider i Norge. 
Kunnskap om universell utforming, og strategi for 
gjennomføring av etatens saksbehandling, er derfor 
essensiell for utviklingen av et universell utformet 
samfunn. Vi følger opp plan- og bygningsetatens 
arbeid også i 2012. 

Bjørvikautbyggingen
En av Oslos mest travle byggeplasser er Bjørvika. 
Her har vi deltatt i flere prosjektmøter og 
befaringer i løpet av perioden. I 2011 har det vært 
fokus på kulturbyggene i Bjørvika. Dette gjelder nytt 
Munch-museum og nytt bibliotek for Deichmanske. 
Munch-museet er lagt på is, mens arbeidene med nye 
Deichmanske pågår for fullt. NHF Oslo har vært med 
i begge prosjektene. Arbeidene med Deichmanske 
fortsetter også i 2012, slik at vi fortsatt vil være 
involvert i utviklingen av Bjørvika.

holmenkollen nasjonalanlegg
Nye Holmenkollen nasjonalanlegg ble ferdigstilt i 
2011. I 2010 fikk vi en grundig gjennomgang av 
prosjektet på plannivå, der vi lot oss imponere av 
prosjektet utvikling mot universell utforming.

I 2011 ble det arrangert VM i Holmenkollen, noe som 
også ble en test av anleggene. Dessverre maktet ikke 
arrangørene av VM å nyttiggjøre seg av fasilitetene 
på en god nok måte. Dette fikk vår administrasjon 
merke. Det planlagte besøket vi hadde til en av VM-
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dagene måtte avlyses fordi arrangørene ikke maktet 
å etterkomme ønsker til atkomst til anlegget. Dette 
skyldtes ikke anleggene, men arrangørene som ikke 
hadde tilstrekkelig fokus på universell utforming. 
I dialogen med VM-arrangør ble blant annet 
viktigheten av at administrasjonen til NHF Oslo som 
gruppe inkludert rullestolbrukere og assistenter 
kunne sitte sammen påpekt.  Dette klarte ikke 
arrangøren å fremskaffe noen fullgod løsning på, og 
administrasjonen valgte derfor å ikke dra.

Skolebygg
Skoler har vært et satsningsområde for NHF Oslo. Vi 
har i løpet av året vært involvert i flere store bygge-
prosjekter, både nybygg og oppgradering av 
eksisterende bygningsmasse.

Vår jobb har vært å kvalitetssikre kravene til uni-
versell utforming. Det kan også nevnes at Under-
visningsbygg har laget sine egne kravspesifikasjoner 
når det gjelder universell utforming av skolebygg. Vi 
tillater oss i denne sammenheng å være ubeskjedne 
nok til å nevne at vi har vært med på å utvikle disse 
spesifikasjonene.

prosjektet levende oslo
Prosjektet Levende Oslo er på bena igjen etter noen 
års stillstand. Levende Oslo har som hovedmål å 
oppgradere gater og plasser i sentrum av Oslo til 
universell standard. Karl Johans gate og Bogstad-
veien er to sentrale prosjekter, men også andre gater 
i sentrum av Oslo er planlagt utført de nærmeste 
årene. NHF Oslo er representert i prosjektgruppen 
for Levende Oslo.

Karl johan-prosjektet
I 2011 ble det igangsatt et nytt Karl Johan-prosjekt. 
Prosjektet går ut på å gjøre bygningsmassen på Karl 
Johan tilgjengelig med blant annet rampeløsninger 
og heving av fortausnivå. NHF Oslo er representert i 
prosjektgruppen som er underlagt prosjektet 
Levende Oslo. Arbeidene fortsetter i 2012.

hC-prosjektet
Handikapprosjektet er et annet av Oslo kommunes 
mange prosjekter som NHF Oslo deltar i. Formålet 
med prosjektet er å fordele penger til oppgradering 
av kommunale bygg og uteområder. I 2011 har 
prosjektet fordelt cirka  15 millioner kroner.

Andre bygg og uteområder
Når det gjelder andre bygg og uteområder vil omtale 
av alle disse gjøre årsmeldingen for lang. Flere enn 
før henvender seg for å få informasjon om hvordan 
man kan planlegge bedre for fremtidens bygg og 
uteområder. Her blir vi kontaktet om råd når det 
gjelder alt fra små detaljer til store byggverk. Dette 
gjelder bygg og uteområder der vi selv tar initiativ til 
undersøkelse eller blir kontaktet av byggherrer og 
arkitekter.
Vi kan blant annet nevne følgende byggverk: 
•	 Det nye NAV-bygget med hjelpemiddelsentralen 

på Risløkka.
•	 Vi har vært involvert i flere borettslag, der 

enkeltpersoner eller styret har kontaktet oss for 
råd og veiledning. Dette er en positiv utvikling 
mot universell utforming av boliger, som på 
mange måter har vært et ikke-tema tidligere.

Nydalen skole Levende Oslo - Prof. Aschehougs plass
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friluftsområder
NHF Oslo har deltatt på en rekke møter og befaringer 
når det gjelder friluftsområder. De to største 
prosjektene vi har deltatt i er Lillomarka Idretts-
anlegg og Oslo og Omland friluftsråds planer for 
bruken av marka. Her har vi blant annet skrevet en 
høringsuttalelse vedrørende bruken av marka.

Saksbehandling av reguleringsplaner og 
utbygninger
Kontoret mottok cirka 70-80 plansaker til behand-
ling i løpet av året. Av disse har vi uttalt oss i ca 1/3 
del av sakene. Hovedgrunnen til at vi har gitt færre 
uttalelser enn foregående år, er at universell 
utforming nå tas inn i plandokumentene som strategi 
for gjennomføring av de enkelte sakene. Vi ser da 
ingen hensikt å gjenta plandokumentenes fokus på 
universell utforming i et høringsbrev.

Som strategi ønsker vi å ha større fokus på rene 
utbyggingssaker, der vi kan komme inn på et tidlig 

stadium i prosjekteringen av det enkelte byggverk. 
Fortsatt vil vi følge opp den enkelte plansak for å 
vurdere om det er behov for å uttale oss, samtidig 
som vi prioriterer økt fokus på byggesaker.

Veiledning og eksterne møter
Veiledning og eksterne møter tar opp mye tid i 
tilgjengelighetsarbeidet. Imidlertid ser vi at dette 
arbeidet er nødvendig, og gir gode resultater. 
Møtepartnere er alt fra enkeltpersoner til store 
offentlige og private bedrifter. Mange ønsker oss 
som konsulenter på prosjekter da man anser oss 
for å ha god kompetanse på universell utforming. Vi 
har også en avtale med NHF Øst om å gi veiledning i 
saker i Region Øst.

For øvrig blir kontoret kontaktet for råd og veiled-
ning fra alle kanter av landet, og fra de enkelte NHF-
regioner. Plan- og bygningsetatene er også blitt en 
bruker av vår kompetanse på universell utforming.

SAmfERdSEl
Samferdsel en viktig sektor for oppnåelse av full 
deltagelse og likestilling. I Oslo er fortsatt ingen 
av transportmidlene fullt ut universelt utformet, 
verken tilgjengelighet til holdeplasser, holdeplassene 
eller selve transportmiddelet. Samferdselsetaten 
la i 2008 fram sin egen handlingsplan for universell 

utforming, for perioden 2009 – 2012. Denne 
handlingsplanen følger vi opp gjennom brukermøter 
og prosjekter.  Blant annet er vi med i Samferd-
selsetatens brukerråd, der det avholdes jevnlige 
fagmøter mellom Samferdselsetaten og 
brukerorganisasjonene.

TT-demonstrasjon
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Transporttjenesten for funksjonshemmede
2011 startet med et totalt TT-kaos i Oslo, og det er 
ingen saker som har opptatt så mye tid på kontoret 
i 2011 som TT-ordningen.  Etter at skandalen var 
et faktum 1.1.2011 begynte arbeidet. Vi sendte et 
åpent brev til Oslo kommune v/Byrådsleder Stian 
Berger Røsland, daværende byråd for helse og 
eldreomsorg Cecilie Brein og media hvor vi påpekte 
omfanget av kaoset. 

Deretter ga vi innspill til alle statusrapportene 
Helse- og velferdsetaten laget om TT i løpet av våren.  
I februar deltok vi på en demonstrasjon mot den nye 
ordningen i Borggården i Oslo, hvor NHF Oslo var 
en av organisasjonene som holdt appell. NHF Oslo 
svarte også på spørreundersøkelsen som ble sendt 
til brukerorganisasjonene i mars. 

Fra nyttår og gjennom hele våren hadde NHF Oslo 
jevnlige møter med byråden, Helse- og 
sosialkomiteen, Samferdsel- og miljøkomiteen. 
Dette var både alene og med andre organisasjoner. 
Videre sendte kontoret ukentlige rapporteringer 
til Helse- og velferdsetaten med våre innspill, krav 
og klager. I løpet av våren svarte kontoret på alle 
skriftlige klager som kom inn til oss. Vi hjalp også 
flere medlemmer med å skrive klager til Helse- og 
velferdsetaten (HEV).

NHF Oslo skrev et nytt åpent brev der vi gjentok våre 
krav til TT-ordningen til byråden og byrådslederen 
i begynnelsen av juni. De kravene vi har fått helt 
eller delvis gjennomslag for (både fortløpende og i 
forbindelse med innføringen av ny ordning fra 1. april 
2012) er markert med symbolet 

Våre viktigste krav var som følger:
•	 At kommunen innfører reisegaranti tilsvarende 

Ruters.
•	 At det innføres kjentmannsprøve for både kjøre-

kontoransatte og transportører.

	At det må være strengere krav til norsk-
 ferdigheter, både skriftlig og muntlig.

	At gående skal gå over til drosje/liten bil, og at  
 spesialbiler er forbeholdt rullestolbrukere.
•	 At sektorprinsippet også må gjelde i Oslo       

kommune. Derfor må TT overføres til riktig  
sektor, Samferdselsetaten. 

•	 Erfaringene med dette årets samkjøringsfor-
søk viser til fulle at det er behov for å rendyrke 
spesialbilene som et transportmiddel for rulle-
stolbrukerne for å få en mer hensiktsmessig TT-
ordning. NHF Oslo har ingenting mot samkjøring, 
men mener at samkjøringsgraden må være maks 
1,2 og at reisetiden ikke skal forlenges med mer 
enn 20 minutter på grunn av samkjøring. NHF 
Oslo mener også at makstiden på én time i bil, 
som det står i TT-forskriften, er for mesteparten 
av kjøringen i Oslo altfor lenge. NHF Oslo ser 
derfor et behov for å endre forskriften. Selv 
om vi ser at det kan være behov for en makstid, 
fungerer ordningen i dag slik at makstiden heller 
blir normen, og flere brukere blir derfor sittende 
unødvendig mye i bil. Dette er en situasjon vi ikke 
ønsker. NHF Oslo mener derfor at det i forskrif-
ten skal stå at reisetiden ikke skal forlenges med 
mer enn 20 minutter på grunn av samkjøring. 

•	 Enkelte rullestolbrukere kan i gitte situasjoner 
klare seg med vanlig drosje. Det må derfor åpnes 
for overføring av et antall turer fra blått til rødt 
kort, slik det tidligere var.

	Det må innføres en ordning med faste sjåfører  
 for passasjerer som har et spesielt behov for  
 stabile rammer rundt kjøringen.
•	 GPS flåtestyring vil kunne gi bedre oversikt. I 

tillegg vil det trolig være besparende for kom-
munen, siden man da lettere kan sende bilen som 
er nærmest.

	Pårørende må ha mulighet til å få kontakt med  
 sjåfør for å finne ut hvor brukeren er.

	Muligheten til å endre/bestille TT-reise etter kl.  
 22.00, slik det var før 1.1.2011, må gjeninnføres.
•	 Sanksjonene overfor de leverandørene som  

bryter reglene må være tydeligere/sterkere.
•	 Det må være tydeligere hva som regnes som 

mislighold i kontraktene. 
•	 Håndteringen av egenandelsbetaling må bli 

bedre. Det er for eksempel uholdbart med biler 
som ikke tar betaling med kort, men som heller 
ikke kan veksle en 200-lapp.

•	 Måneds- og årsrapporter bør være tilgjengelige 
for brukerorganisasjoner og Rådet for funksjons-
hemmede. 
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TT-saken var igjen oppe i bystyret 15. juni. Til dette 
møtet bidro NHF Oslo med innspill både i brevs form 
og i møter med både posisjon og opposisjon. Vi fikk 
gjennomslag for flere av våre krav i vedtaket fra 
15. juni, men da var det fremdeles mye som gjensto 
før ordningen igjen ville fungerer godt. Blant ved-
takene 15. juni var et krav om en ny statusrapport 
om utviklingen i TT-tjenesten. NHF Oslo utarbeidet 
innspill basert på våre medlemmers erfaringer til 
denne statusrapporten, og sendte dette til HEV. På 
sensommeren hadde vi et nytt møte med ansvarlig 
byråd. Men at det fremdeles ikke var en velfunger-
ende ordning ble klart på valgmøtet vårt 22. august, 
da det både var mangel på samkjøring og manglende 
biler, og enkelte opplevde lengre 
forsinkelser. 

Høsten 2011 ble det lyst ut anbud på spesialbiltrans-
porten og arbeids- og utdanningsreiser for gående. 
Brukerne får nye leverandører fra april 2012. NHF 
Oslo har i denne prosessen gitt skriftlige innspill og 
vært aktive i flere møter med både byråden og HEV.

Arbeidet med anbudsutlysningen av den nye TT-
ordningen ble deretter formalisert gjennom TT-
prosjektet. Her har vår regionleder, Magnhild 
Sørbotten, deltatt på vegne av NHF Oslo. I disse 
møtene har både nåværende situasjon og status 
for ordningen blitt gjennomgått, samt at forslag til 
den nye ordningen har blitt konkretisert. I både den 
skriftlige og muntlige tilbakemeldingen vår har vi 
fokusert på kravene ovenfor, med fokus på at 
spesialbil bør være forbeholdt rullestolbrukere. 

NHF Oslo har vært fornøyde med samarbeidet i TT-
prosjektet, og er også fornøyd med at flere av våre 
innspill har blitt hørt, og at etaten nå har endret flere 
punkt i de nye kontraktene som følge av våre innspill. 
Forskriften vil bli endret i løpet av 2012, og det er 
ventet at referansegruppa også vil bli involvert i 
dette arbeidet. 

NHF Oslo vil fortsette å jobbe for at byråden og Oslo 
kommune bruker vår kunnskap og erfaring til å gjøre 
TT-ordningen enda bedre.

Trikk
Arbeidene med å forbedre trikken som et transport-
middel for alle, går sin gang. Vi kan vel fastslå at 

arbeidene går sakte fremover. Enkelte holdeplasser 
er oppgradert, men utskiftingstakten av gamle 
trikker går tregt. Vi har fulgt opp trikken i 2011 og vil 
fortsette arbeidet i 2012.

Buss 
De fleste bussene i Oslo har nå laventré og rampe, 
men den avsatte plassen til rullestoler er liten og 
sjåførene mangler ofte opplæring i bruk av rampene. 
Oppgraderingen av holdeplassene går stort sett i 
riktig retning, men arbeidet går svært sakte. Det er 
viktig å følge opp utviklingen i årene som kommer. 
Oppfølgingen på dette området er krevende fordi det 
er mange aktører involvert. Selv om en del positivt 
har skjedd de siste årene er det fortsatt bare et 
mindretall av bussholdeplassene som tilfredsstiller 
kravene til universell utforming. Arbeidet følges opp 
i 2012. 

T-bane
T-banen skal de nærmeste årene skifte ut hele 
vognparken sin. Vi har ved flere anledninger påpekt 
svakheten med de nye vognene, deriblant åpning av 
dørene. Dette er lovt rettet på uten at noe har skjedd 
for å forbedre forholdene. 
 
Perrongene og atkomsten er også et område vi 
arbeider med. I forbindelse med de nye vognene og 
at Oslo kommune har signalisert metrostandard på 
T-banen, må vi fortsatt arbeide intensivt mot T-

T-banen i Oslo
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banedivisjonen, blant annet med oppgradering av 
perrongene. Dette gjelder både høydeforskjellen 
mellom perrong og vogn, og avstand mellom perrong 
og vogn. For oss er det vanskelig å forstå at ikke T-
banedivisjonen klarer å ha samme høyde på perrong 
og vogn, og redusere gapet mellom perrong og vogn. 
Vi fortsetter oppfølgingsarbeidene i 2012.

parkering 
NHF Oslo er blitt kontaktet av enkeltpersoner som 
har fått parkeringsbøter på plasser drevet av private 
parkeringsselskaper. Ved nærmere undersøkelser 
viser det seg at parkeringsselskapene har brutt eget 
parkeringsreglement ved flere saker. I andre saker 
har parkeringsautomaten vært utilgjengelig, ved at 
betjeningsknappene sitter for høyt eller har vært 
opphøyd med til dels store nivåforskjeller.

Vi holder kontakten med Bymiljøetaten (tidligere 
Trafikketaten) for et fortsatt samarbeid om 
parkeringsforholdene i Oslo. I 2011 har etaten 
avholdt to aksjonsuker der vi i ettertid har hatt 
evalueringsmøter. De offentlige parkeringsforhold-
ene synes å være greie. Problemet er de private 
parkeringsplassene ved offentlig tilgjengelige bygg. 
Her er det stadig store problemer.

hjElpEmIddElomRådET
Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus flyttet til 
nye lokaler januar 2011. Lilli-Ann Stensdal repre-

senterer NHF Oslo i brukerutvalget, og Inger Lise 
Kristiansen er vara. Regionkontoret har gått aktivt 
ut og bedt om innspill fra medlemmer om hvordan de 
opplever hjelpemiddelsentralen, og videreformidlet 
disse innspillene til brukerrepresentantene. Dette 
samarbeidet har fungert godt. Lilli-Ann Stensdal 
representerte også NHF Oslo på NHFs nettverks-
samling for hjelpemiddelområdet på Gardermoen i 
desember.

I 2011 åpnet NAV sin nye testbane for nye rulle-
stolbrukere. Testbanen ligger i tilknytning til det nye 
NAV-bygget på Økern. NHF Oslo har befart den nye 
banen som vi synes er et veldig bra tiltak fra NAV. 
Her får nye rullestolbrukere teste ut de forhold som 
de møter i det offentlige rom i Oslo. For øvrig har 
vi foreslått noen endringer på testbanen. Disse ble 
positivt mottatt av NAV.

dISKRImInERInGS- oG 
TIlGjEnGElIGhETSloVEn (dTl) 
Loven trådte i kraft 1. januar 2009. NHF Oslo har 
brukt loven i vårt arbeid for et mer tilgjengelig 
samfunn uten diskriminerende holdninger. Vi har 
informert om viktige prinsipielle uttalelser fra 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i 
medlemsbladet Christiania Quarten, på hjemmesiden 
vår og på Facebook. 

NHF Oslo klaget i juni 2010 inn en kafé på grunn av 
manglende tilgjengelighet. LDO henla saken i 
november 2011 fordi kaféen nå er nedlagt.

pRoSjEKTER 
likemannsarbeid i bydelene 
NHF Oslo har avsatte midler til likemannsarbeid i 
Oslo.  Midlene ble tildelt av Oslo kommune.  I 2011 
har NHF tatt flere grep for å vitalisere vårt like-
mannsarbeid.  Også her i NHF Oslo har vi fulgt opp 
dette, ved å etablere et eget likemannsutvalg og 
arrangert likemannskurs. Parallelt med dette er 
likemannsarbeidet et viktig satsingsområde i flere 
av våre lokallag, ikke minst i landsforeningslagene i 
Oslo.

NHF Oslo har gjennomført tiltakene i 2011 uten å 
måtte bruke av den avsatte likemannspotten, men 
regner med at vi i 2012 pga. nevnte økte aktivitet vil 
få behov for å ta i bruk de avsatte midlene.Hjelpemiddelsentralen Oslo Akershus
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oRGAnISASjon

lAndSmøTET
Den 17. til 19. juni 2011 avholdt NHF landsmøtet sitt 
på Scandic Airport Hotell Gardermoen.  NHF Oslo 
var representert med Magnhild Sørbotten (delegas-
jonens leder), Thomas Eide, Roger Walter Holland 
og Randi Halden Larsen.  Som observatører møtte 
varadelegat Svein-Harald Jørgensen og Oddvar 
Skogsletten og fra administrasjonen møtte Jørgen 
Foss og Ingunn Eidhammer.  Regionkontorleder 
Sverre Bergenholdt deltok fra NHF som en del av 
landsmøtets administrasjon.

Landsmøtet markerte samtidig NHFs 80 års 
jubileum.  I tilknytning til landsmøtet ble det arrang-
ert et eget politisk seminar med temaet ”Ti år etter 
Manneråkerutvalget – går likestillingen av men-
nesker med funksjonsnedsettelse i riktig retning?”.

NHF Oslo hadde en aktiv og svært engasjert del-
egasjon, ikke minst så man det under sakene ”nytt 
prinsipprogram” og “lovendringer” hvor NHF Oslo 
hadde flere innspill og konkrete forslag.  Mye av det 
vår region fremla ble da også tatt til følge.  Også i 
andre saker var NHF Oslo aktive og markerte seg på 
en positiv og tydelig måte til beste for hele
organisasjonen. 

Vår tidligere regionleder Henrik Mæland ble 
gjenvalgt til sentralstyret.

åRSmøTET 
NHF Oslos årsmøte ble avholdt lørdag 30. april på 
Quality hotell 33 på Økern. Det var rundt 45 
mennesker til stede. I forbindelse med årsmøtet ble 
kommunevalget 2011 satt på dagsorden.  

Alle de største politiske partier i Oslo var invitert til 
å si noe om sitt program og aktuelle temaer, blant 
annet TT-ordningen.  Frp, SV, R, Sp, V, Ap, H og KrF 
møtte, og en aktiv forsamling reiste diskusjon og 
ikke minst fikk man frem klare meldinger til våre 
politikere i forhold til problemene rundt TT-
ordningen i Oslo.  NHF Oslo takket de fremmøtte 
politikere for deltakelsen som samtidig fikk med seg 
NHF Oslos ”egen lille kunnskapssekk” – en NHF 
Oslo-ryggsekk med informasjonsmateriell. 

Årsmøtet ble hilst av Torleif Støylen fra NHF 
Oslo-fjord Vest og Arild Karlsen fra NHF Øst.
Ny giv prisen for 2011 ble tildelt LARS Øst/Oslo. 
Thomas Eide mottok prisen på vegne av laget.

Årsmøtet vedtok resolusjoner om viktige saker for 
NHF Oslo. Resolusjonen “Boligbygging og universell 
utforming”  og “TT-ordningen i Oslo”.

Årsmøtet behandlet for øvrig de mer tradisjonelle 
sakene som årsmelding, regnskap, rammeprogram og 
valg av regionstyret.

hEdER – uTmERKElSER
lokallagsprisen ”ny giv” 
På årsmøtet ble LARS Øst/Oslo tildelt ”Ny giv prisen”. 
Prisen tildeles det lag som på en særlig måte har vist 
nytenkning og gitt inspirasjon til andre samt at man 
ser en klar nytteverdi av lagets arbeid. Styret hadde 
flere gode kandidater å velge mellom og er stolt av 
den aktiviteten som flere av våre lokallag har vist i 
praksis.

Styrets begrunnelse for å tildele LARS Øst/Oslo 
prisen for 2011 var blant annet:
”Jobben som er lagt ned for å finne frem til dyktige 
brukerrepresentanter og arbeidet med kampanjen 
for forebygging av trafikkulykker blant unge bil-
førere.  De har også gjort en stor innsats for å gjøre 
Oslo Kinoens billettsystem tilgjengelig også for 
funksjonshemmede, noe som har gitt positive 
ringvirkninger i hele landet.”

nhfs nål i sølv 
Dette er NHF Oslos høyeste utmerkelse til våre 
tillitsvalgte. NHF ved sentralstyret kan tildele våre 
tillitsvalgte NHFs nål i gull og fem medlemmer fra 
NHF Oslo er så langt hedret på denne måte.  

NHFs regioner- og landsforeningslag kan som sin 
høyeste utmerkelse tildele våre tillitsvalgte NHFs 
nål i sølv.  20 av NHF Oslos medlemmer har så langt 
mottatt denne heder for lang og særdeles aktiv og 
samfunnsnyttig innsats.
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På ledersamlingen i september ble fem av våre tillits-
valgte tildelt sølvnålen;
•	 Oddrun Botnen Eie,  

Handikappede Barns foreldreforening Oslo
•	 Marit Johansen, NHF Stovner
•	 Randi Halden Larsen, 

Landsforeningen for polioskadde Oslo
•	 Henrik Mæland, NHFU Oslo
•	 Lilli-Ann Stensdal, Landsforeningen for kvinner 

med bekkenløsningsplager Oslo

hedersprisen – ekstern pris
Ivar Johansen, en markant politiker fra SV i Oslo ble i 
2011 tildelt NHF Oslos hederspris.  Dette er en pris 
som det er flere år siden sist ble delt ut.  Prisen deles 
ut til den eller de som på en særlig fortjenestefull 
måte har satt funksjonshemmedes hverdag og 
levekår på dagsorden. 

Ivar Johansen har, etter NHF Oslo sin mening, ikke 
bare vært en god talsperson for vår målgruppe, 

men har nesten fungert som et eget ombud. Han har 
påpekt både generelle saker, og trukket frem og syn-
liggjort enkeltmenneskers skjebne og hverdag.  Ivar 
sitt arbeid og engasjement har pågått over svært 
mange år. Hans arbeidet er lagt merke til i mange 
ulike miljøer og sammenhenger. 

NHF Oslo gratulerer alle årets prisvinnere!

mEdlEmSuTVIKlInG
NHF Oslo hadde per 31.12.2011 1643 betalende 
medlemmer (1843 registrerte medlemmer). Dette 
representerer en nedgang på 45 medlemmer siden 
31.12.2010. NHF Oslo har 10,6 prosent av NHFs 
totale medlemsmasse.

Regionen har hatt fokus på medlemsverving, ved å 
være mer synlige ute i bybildet. Dessverre ser det 
ikke ut til at dette har økt antall medlemmer. Det er 
også slik at en god del av medlemsmassen er godt 
voksne, og avgår av naturlige årsaker. 

Erik Lillebye, Thomas Eide og Simen Aker mottar Ny giv-prisen for LARS Øst/Oslo
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REGIonSTyRET 
Regionstyret har hatt ti styremøter samt en styre-
konferanse og behandlet 92 saker. Regionkontorleder 
har vært sekretær for styret og fulgt opp styrets 
vedtak. Regionstyret har blant annet arbeidet med 
følgende interessepolitiske saker; BPA – retten til 
eget liv, Oslo kommunes kommuneplan mot 2030, VM 
på ski i Holmenkollen 2011, Ambassadører i skole-
verket, Handlingsplan for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Oslo kommune, skolebehovsplanen, 
kommunevalget 2011, Oslo-budsjettet for 2012, 
oppnevning/brukerdeltakelse kommunene/bydelene, 
TT-ordningen i Oslo og ulike høringsuttalelser.

Regionstyret har ved flere anledninger vurdert egen 
organisasjon, blant annet ved ansvar/arbeidsfordeling 
tillitsvalgte/administrasjon, Virksomhetsplanen 2011 
og Tiltaksplanen 2012, arbeidsformer innad i styret, 
Osloforum og egen ledersamling, ny giv, medlems-
rekruttering og satsing på våre lokallag.  I 2011 ble 
det iverksatt en ny prosess/praksis for å videreutvikle 
tiltaksplanen, som også ble linket opp mot egen 
kommunikasjonsstrategi. NHFs landsmøte 2011 
medførte også mange spennende og viktige 
diskusjoner innad i NHF Oslo.

I 2010 lanserte NHF Oslo prosjektet ”London 2012 
– Paralympics” overfor Oslo kommune. I 2011 er dette 
fulgt opp. Prosjekt hadde som målsetting å gjøre ”Oslo 
by til Europas mest tilgjengelige hovedstad” med 
Paralympics i London 2012 som et virkemiddel.  
Dessverre har Oslo kommune med henvisning til 
kommunens økonomi takket nei til prosjektet.  
Arbeidet med utgifts/inntektskontroll, kapital-
avkastning, omdanning av våre stiftelser og andre 
saker er fulgt opp i 2011.

NHF Oslos arbeidsutvalg (AU) ble revitalisert i 2011. 
Administrative og organisatoriske saker er delegert 
fra regionstyret til AU.

loKAllAGEnE
Ved utgangen av året var det 16 lokallag i NHF Oslo; 
seks bydelslag, åtte landsforeningslag, NHFU Oslo 
og Handikaplaget Aktiv. I tillegg har NHF Oslo fem 
lokallag under administrasjon. Regionen arbeider for 
å gi medlemmene lokallagstilbud i hele byen. Per i dag 
så gir NHF Sagene medlemstilbud for medlemmer i 
Grünerløkka, Gamle Oslo og til tider St. Hanshaugen. 
Stovner og Grorud arbeider for et felles lokallag. 

Bak: Oddvar Skogsletten, Svein-Harald Jørgensen, Knut-Owe Karlsen, Roger W. Holland og Per Hovden. 
Foran: Turid Monsen, Magnhild Sørbotten, Mariam Akkouh og Thomas Eide. Ikke tilstede: Mari Storstein
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Bydelslagene
Bydelslagene arbeider ulikt. Noen har et interesse-
politisk fokus, andre arrangerer turer og sosiale 
kvelder. Felles for de fleste bydelslagene er likevel 
at de opplever utfordringer med å rekruttere nye 
tillitsvalgte. 

landsforeningslagene
Landsforeningenes virksomhet dreier seg først 
og fremst om likemannsarbeid og informasjon om 
diagnose og behandlingsformer overfor fagpersoner, 
myndigheter og opinion. Landsforeningene har 
utfordringer med å finne folk til styreverv, men 
rekrutterer flere medlemmer enn bydelslagene. 
Tradisjonelt har landsforeningene stått for det 
meste av rekrutteringen til NHF Oslos medlems-
masse. LFPS Oslo er det desidert største lokallaget 
i Oslo.

lokallagenes økonomi
Lokallagenes økonomi varierer sterkt. Noen klarer 
ikke å bruke opp alle midlene sine på grunn av for lavt 
aktivitetsnivå, men de fleste er avhengig av å finne 
stadig nye inntektskilder for å holde aktivitetsnivået 
oppe. 

Landsforeningslagene fikk i 2011 en økning i Helse 
Sør-Øst-midlene, og NHF Oslo prøver å bidra til en 
bedring av den økonomiske situasjonen ved tildeling 
av driftstilskudd til lag som har svak økonomi, og ved 
å hjelpe lagene med å søke offentlig tilskudd. 

En del av lokallagene har i 2011 søkt om å bli lotteri-
verdige og har jobbet med å kunne spille bingo som 
en ny inntektskilde. I tillegg har en del lag søkt om å 
bli grasrotmottakere. NHF har gjennom RIS-model-
len bidratt til at lag som ønsker det, har fått tilbud 
om administrativ hjelp til søknader og økonomisk 
styring. (RIS står for Regional inntekstsupport og er 
et prosjekt hvor lokallagene får hjelp til det formelle 
papirarbeidet).

RådET foR funKSjonShEmmEdE
Rådene for funksjonshemmede i bydelene
NHF Oslo hadde per 31.12.11 medlemmer i alle 
rådene for funksjonshemmede i bydelene. Rådene 
fungerer svært forskjellig, og i enkelte bydeler 
er det enklere å samarbeide med administrasjon 
og politikere enn i andre. Det er avholdt tre felles 

samlinger for SAFO-medlemmer i rådene, og dette 
kommer NHF Oslo til å fortsette med i 2012. Det har 
i perioden vært oppnevning av nye representanter i 
rådene, etter kommunevalget. 

Rådet for funksjonshemmede i oslo
Det sentrale rådet for funksjonshemmede i Oslo er 
et rådgivende organ for byrådet i Oslo. NHF Oslo 
er i perioden 2007 – 2011 representert ved Bjørn 
Hansen. Hansen sitter også i arbeidsutvalget i RFF 
Oslo som er rådets indre kjerne. Rådet jobber med 
saker som byrådet setter dagsorden, gir hørings-
svar samt at de selv setter egne saker på dagsorden. 
Rådet har vedtatt et eget arbeidsprogram hvor de 
viktigste områdene i arbeidet er:
• Universell utforming 
• Innføring av DTL
• Psykisk helse
• Transport 
• Barn og ungdom i forhold til skole og arbeid
• Boligtiltak for funksjonshemmede

Rådet møtes fire til fem ganger i året, mens arbeids-
utvalget møtes én gang per mnd. Rådet jobber tett 
opp mot bydelsrådene for funksjonshemmede og 
inviterer til samling én gang i året. Rådet samler også 
bydelsrådene to ganger i året for samråd. 

SAmlInGER oG KuRS
NHF Oslo organiserte i 2011 samlinger og kurs for 
medlemmer og tillitsvalgte. Både interessepolitiske 
og organisatoriske problemstillinger ble tatt opp, 
med varierende oppmøte. De fleste av tilbudene er 
gjort med støtte fra AOF Oslo. 

osloforum 
Dette er ment som et tilbud til alle NHF Oslos 
medlemmer uavhengig av aktivitetsnivå, tillitsverv 
og lokallagstilknytning. Det skal være en sosial 
møteplass for våre medlemmer med en interesse-
politisk plattform. 

Osloforum ble i 2011 arrangert to ganger med svært 
godt oppmøte. Begge møtene ble arrangert på Hotell 
33. Temaene i 2011 har vært ”Trygderettigheter” 
og ”Er Oslo for alle?”. Møtet om trygderettigheter 
ble innledet ved Knut-Owe Karlsen og det ble tid for 
spennende og mange diskusjoner. Møtet ”Er Oslo for 
alle?” var en oppfølger av valgmøtet vårt. I panelet 
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satt Bettina Torvik (Ap), Ola Kvisgaard (H) og Hege 
Braaten (Nyhetsredaktør i lokalavisene). NHF Oslo 
arbeider fortløpende med videreutvikling av Oslo-
forum. 

Rff-opplæring og oslobudsjettet
Regionen arrangerte samling for alle brukerrepre-
sentantene i rådene for funksjonshemmede på Hotell 
33 på Økern. Kommunepolitiker Eva Rognflåten fra 
Arbeiderpartiet innledet om kommunikasjon og 
politisk påvirkning. Deltakerne fikk opplæring og 
kursing i:
•	 Enkel møte- debatt- og taleteknikk 
•	 Hva er et brukerråd?
•	 Hvordan påvirke politikere og administrasjon? 
•	 Hva er en god representant? 
•	 Hvordan er det politiske bildet i Oslo frem mot 

2015? 
•	 Hvordan er Oslo sammensatt? 
•	 Hvilke muligheter har jeg som representant i et 

brukerråd?
•	 Innføring i Oslo kommunes budsjett for 2012
•	 Workshop – Tekstforslag for å ta med tilbake til 

rådene

ledersamling  
Fra 16. til 18. september ble NHF Oslos ledersamling 
for lokallagsledere, brukerrepresentanter, styret 
og administrasjon avholdt. Åtte lokallag var repre-
sentert og samlingen favnet 23 deltakere. Samlingen 
ble arrangert på Soria Moria konferansesenter og 
hotell i Oslo.  Ledersamlingen 2011 var samtidig en 
fin plattform for diskusjoner, ikke minst knyttet opp 
mot Oslo kommune og veien videre etter 
kommunevalget 2011.  

Samlingen viet ellers stor plass til egen rolle 
fremover, med fokus på hvordan kommunikasjonen 
kan bedres med våre tillitsvalgte og medlemmer.  
Blant annet ønsket ledersamlingen å etablere en 
uformell møteplass der medlemmer og tillitsvalgte 
kunne møte regionstyret etter regionstyremøtene 
for å bli oppdatert om siste nytt. Dette ble startet 
opp høsten 2011.

Flere kom under konferansen tilbake til ”årets store 
skandale” i Oslo, TT-ordningen. Kommunen måtte tåle 
mye kritikk og skarpe meningsytringer.

Jørgen Foss innledet om medlemskommunikasjon på ledersamlingen
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SAmARBEId mEd AndRE 
oslofjordsamarbeidet 
I 2011 fant ikke sted noe formelt møte. 

SAfo Sør-øst  
(SAFO består av NHF, Norsk forbund for utviklings-
hemmede og Foreningen Norges døvblinde)
NHF Oslo er en del av SAFO Sør-Øst som dekker 
Helse Sør-Øst sitt område. SAFO Sør-Øst arbeider 
særskilt med brukeroppnevning innenfor Helse Sør-
Øst. Andre oppgaver er skolering av brukerrepresen-
tanter (modulbasert opplæring), NAV på regionnivå, 
samhandlingsreformen og politiske oppgaver som 
skole og bolig innenfor vår region.

SAFO Sør-Øst arbeider også med en del hørings-
oppgaver innenfor helseområdet. I denne 
sammenheng er samspillet mellom NHF, NFU og 
FNDB særdeles viktig. Sverre Bergenholdt er per 
31.12.2011 leder av SAFO Sør-Øst. Denne leder-
oppgaven medfører også koordinering av felles-
oppgaver, ikke minst i forhold til søknaden om drifts- 
og tiltaksmidler fra Helse Sør-Øst.

SAfo oslo 
SAFO Oslo avholdt sitt første ordinære årsmøte 
våren 2011. NHF Oslos Magnhild Sørbotten ble valgt 
til leder. I dag samarbeider FNDB, NFU og NHF når 
de finner det formålstjenlig. Det skal sies at man har 
hatt en god dialog i 2011. 

Representantene i rådene for funksjonshemmede i 
bydelene og i Oslo kommune representerer SAFO i 
Oslo, og det har derfor vært naturlig å ha samlinger 
i regi av SAFO Oslo. I 2011 gikk samarbeidet ut på å 
gi de tillitsvalgte med faglig påfyll, samt erfarings-
utveksling. 

Aof 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en viktig 
samarbeidspartner i forhold til opplæring og kursing 
av medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo har et
 formalisert samarbeid med AOF Oslo. NHF Oslo 
ønsker å trekke dette samarbeidet lengre i 2012, og 
har for det kommende året søkt aktivitets- og 
tilretteleggingsmidler. Dette er midler til samlinger, 
og kursing av tillitsvalgte på alle nivåer. 

Besøk fra Sør-Korea
Regionen fikk i 2011 besøk fra en delegasjon fra Sør 
Korea som besøkte Norden. De jobbet med 
funksjonshemmede og ville vite hvordan 
organisasjoner som NHF jobber regionalt. 

Stolthetsparaden
Stolthetsparaden gikk av stabelen 18. juni i Oslo. 
Årets parade samlet 1300 deltagere som gikk i tog 
fra Universitetsplassen til Oslo Spektrum. Paraden 
ble arrangert for første gang sammen med allianse-
partnerne i Mitt Liv-kampanjen; ULOBA, Norges 
Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklings-
hemmede. NHF Oslos Mari Storstein holdt årets 
appell på universitetsplassen. 

Paraden ble ledet an av gardeveteraner, cheer-
leading, skolekorps og trommekorps. Paraden ble 
avsluttet i Oslo Spektrum med ULOBAs 20-års 
jubileumsfeiring. Denne feiringen ble vist på TV2 
samme kveld. Der ble årets stolthetspris utdelt og 
den gikk til NHF-medlem Stine Slettås Machlar for 
hennes store engasjement og pågangsmot i arbeidet 
for funksjonshemmedes rettigheter i sosiale medier.

Stolthetsparaden 2011
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KommunIKASjonSARBEIdET 
God kommunikasjonsflyt mellom tillitsvalgte, 
lokallag og administrasjon er en forutsetning for en 
samlet organisasjon med et helhetlig og tydelig bud-
skap utad, som igjen er en forutsetning for interesse-
politisk gjennomslag. Det å møtes ansikt til ansikt 
på kurs og samlinger er viktig i denne forbindelse, 
men også god kommunikasjon med medlemsmassen 
generelt og oppmerksomhet i mediene. 

Internkommunikasjon
Nyhetsbrevet ”Brevsprekken” inneholder organisa-
torisk, interessepolitisk og praktisk informasjon. Den 
ble sendt ut til lokallagsledere og alle andre tillits-
valgte etter behov i 2011. 

Organisasjonskonsulenten og vår interessepolitiske 
konsulent har også jevnlig kontakt med våre tillits-
valgte og brukerrepresentanter i de forskjellige 
rådene og utvalgene. Vi bruker også en del ressurser 
på å ta i mot henvendelser og videreformidle kontakt 
til både veiledningstjenesten og Helse- og sosial-
ombudet. 

nettsiden
Nettsiden oppdateres jevnlig med aktuelle nyhets-
saker og aktivitetskalender, i tillegg til informas-
jon om universell utforming, medlemsfordeler og 
interessepolitisk stoff. Nettsiden blir markedsført i 
Quarten og linket til i sosiale medier. 

Tradisjonelle medier
Regionkontoret arbeidet i 2011 opp mot lokal 
presse. Arbeidet har ikke vært like typisk som 
tidligere, da en del av støtet er satt inn mot andre 
typer media som igjen har generert tradisjonelle 
presseoppslag. Det ble i fjor skrevet både debatt-
innlegg og kronikker og flere medier tok kontakt og 
ønsket informasjon og uttalelser. 

Det har vært medieoppslag om blant annet universell 
utforming, de nye kravene til universell utform-
ing i nybygg og handikapparkering. Også lagene og 
rådene for funksjonshemmede har oppnådd medie-
oppmerksomhet på eget initiativ og NHF Oslo har 
samarbeidet med NHF sentralt i flere saker. I 2010 
startet arbeidet med å være mer aktiv innen sosiale 
medier, noe vi har videreført i2011. 

Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er 
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, og 
kom i sin 28. årgang ut fire ganger. Hovedmålet med 
Quarten er å vise det interessepolitiske 
arbeidet NHF Oslo gjør, i tillegg til å informere om 
viktige Oslo-saker som berører våre medlemmer.

Redaksjonsutvalget har bestått av Bjørn Hansen, 
Lilli-Ann Stensdal og Roger W. Holland i tillegg til 
redaktør. Layoutmessig er bladet forbedret og 
utviklingen vil fortsette fremover. Hvis vi ser på 
de fire forsidene i 2011, ser vi at Quarten dekker 
varierte områder; TT-saken, idrett, tilgjengelighet til 
Øya-festivalen og BPA.

facebook
Facebookgruppen til NHF Oslo ble lagt om til en 
facebook-side i 2011. Facebook-sider hjelper 
bedrifter, organisasjoner og merkevarer med å dele 
hendelsene deres og komme i kontakt med folk. Ved 
utgangen av 2011 hadde vi i overkant av 100 som 
følger oss her. Facebook brukes til å spre informas-
jon om våre arrangementer, samt ting som rører seg 
innen politikken på vårt område. Terskelen for å legge 
ut saker er lav. 

Både organisasjonskonsulenten og informasjons-
konsulenten er administratorer for siden. Vi hadde 
også suksess med å lage en event i forbindelse med 
valgmøtet i august som ble spredt på alle 
arrangørenes facebooksider og grupper. 
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Twitter
Twitter er en mikrobloggingtjeneste som lar 
brukerne sende og lese andre brukeres tekstbaserte 
meldinger bestående av inntil 140 tegn. I august 
opprettet NHF Oslo en twitterkonto for interesse-
politisk konsulent, @IngunnNHFOslo. 

Kontoen brukes til å knytte til seg politikere og andre 
interessenter. NHF Oslo tvitrer om aktuelle saker, 
sprer informasjon om våre arrangementer, og får tips 
om nye saker og ny forskning.

Brukerprofilen er i oppstartsfasen og vi vil jobbe 
videre med utvikling av denne  i 2012.

nye meninger
Nye meninger er Dagsavisens side for kommentar, 
analyse og debatt. Nettsiden er en blanding av en 
avisportal og et bloggforum. Høsten 2011 laget NHF 
Oslo en profil for styreleder Magnhild Sørbotten for 
å publisere kronikker som både kan løftes fram av 
Dagsavisen og deles andre steder på nett. 

Denne måten å kommunisere på er, for NHF Oslo, i 
oppstartsfasen, men vi publiserte en kronikk 
etter kommunevalget som fikk veldig god omtale og 
spredning. Kronikken ”Kjære Stian” ble løftet fram av 
Dagsavisen, trykket i papirutgaven samt ble trykket i 
flere forskjellige lokalaviser og delt på nett. 
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navn   omfang  Stillingstype   periode          

Sverre Bergenholdt 1/1-stilling Regionkontorleder  01.01. – 31.12.

Jørgen Foss  1/1-stilling Organisasjonskonsulent  01.01. – 31.12.

Ann Tove Giil  1/2-stilling Kontorsekretær  01.01. – 31.12.

Helle Hagenau  1/1-stilling Interessepolitisk rådgiver 01.01. – 28.01.

Karoline Heier   1/1-stilling Informasjonskonsulent  01.01. – 31.12.

Birger Nymo  1/1-stilling Tilgjengelighetskonsulent 01.01. – 31.12.

Ingunn Eidhammer 1/1-stilling Interessepolitisk konsulent 01.06. – 31.12.

pERSonAllISTE

AdmInISTRASjon 

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang seks 
personer i hel- og deltidsstillinger. Administrasjonen 
er sammensatt slik at den gjenspeiler de hoved-
oppgaver som NHF står overfor. NHF Oslo ivaretar 
på denne måten både sin oppgave som pådriver og 
opinionsdanner, og som serviceorgan for våre 
medlemmer og lokallag.

2011 har vært et spennende år for administrasjonen 
i NHF Oslo. Ulike tiltak er iverksatt for å heve 
kontorets samlede kompetanse, søke forsterket 
teamfølelse og ikke minst øke samspillet mellom 
styret og administrasjonen.

Det har vært ulike utfordringer i forhold til arbeids-
miljøet. Det har vært arbeidet aktivt og målrettet 
med å få til et best mulig arbeidsmiljø og dette 
arbeidet er pågående. 

I 2011 mottok kontoret rundt 300 skriftlige 
henvendelser. I tillegg kommer henvendelser via 
telefon og e-post.

Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det 
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser og 
ved sammensetning av styret og utvalg.

Per 31.12.2011 er tre av seks ansatte kvinner. Fire 
av ti styremedlemmer er kvinner.

NHF Oslo har per utgangen av året seks ansatte, 
herav flere med funksjonsnedsettelse. Høsten 2011 
ble det inngått en avtale med NAV om engasjements-
opplegg fra og med 2012.  Dette betyr at NHF Oslo 
får en 50-prosent engasjementsstilling fra 1.1.2012. 

Organisasjonen arbeider aktivt, målrettet og plan-
messig for likestilling innenfor virksomheten. Ved 
rekruttering, både internt og eksternt prioriteres 
personlige kvalifikasjoner, men personer med funk-
sjonsnedsettelser oppfordres til å søke og blir også 
prioritert dersom kvalifikasjonene likestilles. 

Sykefraværet er økt i forhold til tidligere år, 9,8 
prosent mot 6,1 prosent i 2010. Av dette er 4,3 
prosent korttidsfravær og 5,5 prosent langtids-
fravær. Økningen skyldes i hovedsak at region-
kontorleder gjennomgikk en armoperasjon med 
påfølgende langtidsrehabilitering.

NHF Oslo disponerer lokaler i 2. etasje i Folke 
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontorlokalene er på i 
alt 300 kvm, og benyttes også en del av lokallagene. 
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mEdlEmSSERVICE

Råd oG VEIlEdnInG 
Råd- og veiledningstjenesten skal i størst mulig grad 
utføres av regionkontoret i samarbeid med frivillige i 
organisasjonen. Dette er ment som et supplement til 
likemannsarbeidet i landsforeningslagene.

Majoriteten av henvendelsene til NHF Oslo som 
innebærer veiledning, kommer per telefon. 
På kontoret har vi i all hovedsak svart på disse 
henvendelsene selv, men også brukt ressurspersoner 
i lokallagene, og spesielt lokallagsledere. Dette 
gjelder spørsmål som omhandler spesifikke 
diagnoser eller spørsmål hvor andre enn ansatte 
innehar mer kompetanse. Noen henvendelser er av 
juridisk karakter og blir derfor videreformidlet til 
NHF sentralt og til juristene der. Henvendelsene har 
dreid seg om alt fra DTL til kollektivtrafikk, men 
de fleste har omhandlet fysisk tilrettelegging og 
parkering. Grunnet TT-skandalen i Oslo kommune, har 
allikevel årets viktigste sak vært TT. 

Regionkontoret har hjulpet enkeltmedlemmer i saker 
som er viktige for NHF. Dette omhandler forskjellige 
områder i konfidensielle enkeltsaker. I tillegg har 
kontoret gitt råd til borettslag og foreninger som har 
spørsmål og behov for hjelp rundt universell 
utforming.

lIKEmAnnSARBEId 
Sentralstyret i NHF har vedtatt en ny likemanns-
strategi som skal være med å løfte likemanns-
arbeidet i NHF. I regionsammenheng har dette 
betydd at regionen har fått et større ansvar i å 
koordinere likemannsarbeidet som skjer rundt 
i lokallagene i NHF Oslo. Det er nedsatt et like-
mannsutvalg, og blitt arrangert samlinger for like-
menn. Dette er gjort i samarbeid med NHF Øst. 
Likemannsarbeidet har i all hovedsak foregått gjen-
nom landsforeningslagene, og mange av dem har lagt 
ned mye arbeid på dette området. Regionkontoret 
har vært behjelpelig med å legge til rette for 
arbeidet, og har utbetalt tilskudd til likemannsarbeid. 

Det ble drevet likemannsarbeid i følgende syv lands-
foreningslag: Landsforeningen for polioskadde Oslo, 
Landsforeningen for ryggmargsskadde Øst/Oslo, 

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsnings-
plager Oslo, Handikappede barns foreldre-
forening Oslo, Arbeidsmiljøskaddes landsforening 
Oslo, Landsforeningen for nakkeslengskadde Oslo, 
Landsforeningen for amputerete Oslo/Akershus.

Kontoret og likemannsutvalg har også deltatt på 
likemannsamlinger arrangert av NHF sentralt i året 
som har gått. 

øKonomI 
NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll på 
både driftsutgifter og inntekter. Det er dog en stor 
utfordring at vi med vårt høye aktivitetsnivå i stor 
grad er avhengig av kursutviklingen på vår kapital-
portefølje.  Dette er en situasjon som styret følger 
meget nøye og det er en stor vilje til ytterligere å 
sikre oss handlingsrom også i fremtiden.
NHF Oslo driver ikke med forurensende virksomhet.

åRSRESulTAT
Årsresultatet for 2011 viser et underskudd på 
2.709.222 kroner mot et budsjettert underskudd på 
kroner 2.383.000.  

NHF Oslo fikk i 2011 en verdireduksjon på sin 
kapitalportefølje med 368.228 kroner. Dette tapet 
bokføres i 2011 og øker dermed underskudd for 
året.  Slike svingninger i kapitalmarkedet må NHF 
Oslo også ta høyde for fremover og styret har derfor 
iverksatt flere tiltak for å sikre/bedre NHF Oslos 
likviditet og kapitalgrunnlag fremover.

Rent driftsmessig viser regnskapet også i 2011 en 
positiv utvikling og NHF Oslo fortsetter derfor sin 
driftsmessige forbedring rent regnskapsmessig fra 
de siste år. Underskuddet føres til tidligere opp-
arbeidet egenkapital, som per 31.12.2011 utgjør 
44.732.579 millioner kroner. Forutsetningen for 
fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, men 
NHF Oslo må ta høyde for at finansmarkedet også i 
fremtiden vil kunne svinge og medføre faktiske tap.

Solidaritetstilskudd 2011 
NHF er for tiden inne i en særdeles vanskelig øko-
nomisk situasjon og må i årene 2010 - 2012 redusere 
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sin aktivitet med 20 millioner kroner.  For 2010 
bevilget derfor NHF Oslo solidaritetstilskudd til NHF 
Øst og NHF Innlandet.  For 2011 er slik tilskudd 
opprettholdt for NHF Innlandet og NHF Oslo har 
overført kr 81.590 til våre venner i regionen.

NHF Oslo har fått mye positiv tilbakemelding fordi vi 
gjennom slik bistand tar ansvar og viser solidaritet 
med organisasjonen for øvrig.  NHF Øst ble selv-
finansierende i 2011 og NHF Oslos tilskudd året før 
var i høy grad medvirkende til at regionen utviklet seg 
videre.  Også NHF Innlandet ser ut til å stå sterkere 
rent økonomisk.

KApITAlfoRVAlTnInG
NHF Oslo har plassert et større beløp i fond som blir 
forvaltet av DnB NOR. Det er lagt etiske kriterier til 
grunn og plasseringen er bokført til markedsverdi per 
31.12.2011. For 2011 er bokført en negativ 
avkastning/tap på kr 368.228.  

offEnTlIGE TIlSKudd
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en viktig del av 
driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det mottatt 
1.098.000 kroner i offentlig tilskudd i 2011.

oslo kommune
NHF Oslo mottok lik tidligere år 300.000 i drifts-
tilskudd og 310.000 i grunnstøtte fra Helse- og 
velferdsetaten, som brukes på en lang rekke ulike 
tiltak, bl.a. NHF Oslos tilgjengelighetsarbeid, utvikling 
av egen organisasjon og interessepolitisk arbeid for 
øvrig. Fra Helse- og velferdsetaten fikk vi i 2002 et 
prosjekttilskudd til likemannsprosjekt. Midlene er 
ikke benyttet, men i 2011 har NHF/NHF Oslo vitalisert 
sitt likemannsarbeid og flere nye og spennende tiltak 
er planlagt fremover. 

Statlige tilskudd
NHF Oslo mottok 36.490 kroner i midler til lokale 
velferdstiltak som en del av driftstilskuddet fra 
Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet via NHF. 
Midlene er i hovedsak fordelt mellom lokallagene. 
Dette tilskuddet blir dessverre mindre og mindre for 
hvert år.

likemannsmidler
NHF Oslo har for 2011 mottatt 30.000 kroner som 
likemannsmidler. Disse midlene er fordelt på ulike 

lokallag til dekning for likemannstiltak lokalt, samt til 
dekning av utgifter til likemannsutvalget.

helse Sør-øst
I 2011 mottok NHF Oslo 393.000 kroner i drifts- og 
aktivitetstilskudd inkl. sekretariatsbistand for NHF-
regionene fra Helse Sør-Øst.  Av mottatte tilskudd har 
NHF Oslos landsforeninger mottatt 180.000 kroner til 
egen drift og ulike helserelaterte aktiviteter.

SAfo Sør-øst
SAFO Sør-Øst tildeler drifts- og aktivitetsmidler til 
SAFO regionene som ikke mottar tilskudd fra eget 
fylke. For 2011 er NHF Oslo tildelt 45.000 kroner, dvs. 
20.000 kroner som driftsmidler og 25.000 kroner som 
aktivitetsmidler.

Vo-midler
NHF Oslo er i 2011 innvilget 20.000 kroner til vår 
kursvirksomhet. Per 31.12. er midlene ikke mottatt, 
men tiltakene er gjennomført i 2011, ved blant annet 
opplæring av våre nye rådsmedlemmer. 

SAlGS- oG lEIEInnTEKTER
Leieinntektene på kroner 855.246 stammer fra utleie 
av leiligheter med kroner 506.832 og for barnehagen 
i FB2 med kroner 272.064. Leieinntekten fra Vaset 
er kroner 76.350.  Leieinntekten på Vaset bør økes i 
årene fremover, i første omgang slik at driften 
kommer i balanse.

Annonsesalg i Quarten og på nettsiden utgjør kroner 
202.956, hvorav Quarten utgjør kroner 192.623 og 
nettannonsene kroner 10.333.  Annonseinntektene i 
Quarten dekker ikke fullt ut de faktiske kostnader for 
bladet, men viser en positiv utvikling rent regnskaps-
messig. Bladet har et underskudd på kroner 30.749, 
noe som er nær en halvering fra året før.  Slik 
subsidiering av Quarten kan videre forsvares ved at 
bladet er en viktig informasjonskanal til alle våre 
medlemmer og de vi ellers samarbeider med. 

I 2010 ble den siste av NHF Oslos kiosker avviklet.  
Fortsatt gjenstår en del formelle forhold, i 2011 ble 
derfor to av de tidligere kioskene rent regnskaps-
messig avsluttet og tidligere tilgodehavende er taps-
ført.  Ettersom NHF Oslo allerede hadde avsatt midler 
til dette, påføres vi ikke noe ytterligere tap rent 
regnskapsmessig i 2011.
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Per 31.12.11 har NHF Oslo fortsatt utestående én 
kiosk. Denne bør være avsluttet rent regnskaps-
messig i 2012.

InnTEKTSBRInGEndE TIlTAK
NHF Oslo er fortsatt med i NHFs prosjektgruppe 
for inntektsbringende tiltak. Gruppen har dessverre 
vært passiv i 2011. NHF Oslos viktigste tiltak for 
slikt inntektsbringende arbeid i 2011, er kalender-
salg til våre medlemmer med 59.055 kroner og NHF 
bingo med 1.084.073 kroner, en betydelig økning fra 
tidligere år. I tillegg kommer ulike andre inntekter 
som momsrefusjon for 2011 på 177.153 kroner, og 
noe refusjon av sykepenger. Summen av slike inn-
tekter for NHF Oslo er for 2011 på 248.939 kroner.

På grunn av økt sykemelding, er refusjon av 
sykepenger en realitet i 2011.  Foreløpig er 21.662 
kroner mottatt.  Her mangler fortsatt refusjon for 
deler av siste halvår av 2011, dette vil bli inntekts-
ført i 2012.

Testasjoner og gaver
For 2011 er ikke mottatt noe slikt.

lEGATER
NHF Oslo har et barne- og ungdomsfond, en egen 
stiftelse.” Per 31.12.2011 har stiftelsen en samlet 
kapital på vel 990.000 kroner. Det er ikke foretatt 
tildeling i 2011.

EIEndommER 
høyenhall
Høyenhall Bo- og rehabiliteringssted, samt «Ferie-
hjemmet» beliggende i Hole kommune, er et aksje-
selskap som er 100 prosent eid av NHF Oslo.  Det 
er avholdt generalforsamling i 2011 hvor Sverre 
Bergenholdt representerte NHF Oslo.
Styremedlem i NHF Oslo, Knut-Owe Karlsen, er per 
31.12.11 styreleder og sekretær for styret.  
Styret består av to representanter fra de ansatte 
ved Høyenhall og tre fra NHF Oslo.  Per 31.12.11 
har ikke Høyenhall noen administrativ direktør og 
ledelsesfunksjonen er delegert til Liv Grete Hagen 
som daglig leder og sykepleier Marita Kjenner.
Det avholdes regelmessige styremøter.

Høyenhall har i 2011 fortsatt med det omfattende 
rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeide som slutt-
føres tidlig i 2012.  Dette er et løft som er av stor 
betydning dersom Høyenhall også i fremtiden skal 
kunne fylle sin oppgave og funksjon.  Arbeidet er 
bl.a. muliggjort gjennom tilskudd/lån fra NHF Oslo i 
2010 på 4,5 millioner og garanti for lån fra Hønefoss 
Sparebank i 2011 på 5,8 millioner kroner.

Driften av Høyenhall og de gjennomførte tiltakene 
har medført et betydelig underskudd i så vel 2010 
som i 2011 og Høyenhall står helt klart overfor store 
utfordringer i forhold i fremtidig drift.  

Høyenhall AS



NHF Oslo - Årsmelding NHF Oslo - Årsmelding28

folke Bernadottes vei 2 (fBvei 2) 
I Sameiet FB2 eide NHF Oslo to nærings- og ni bolig-
seksjoner ved årets utgang. Det ble avholdt årsmøte 
i Sameiet FB2 i mai måned hvor Sverre Bergenholdt 
representerte NHF Oslo. På møtet ble Thor Kleppe 
gjenvalgt til styreleder og Roger Walter Holland fra 
NHF Oslos regionstyre ble valgt som styremedlem.

I 2011 fattet NHF Oslo en prinsipiell beslutning 
om fradeling av nordre del av tomten FBvei 2, for 
dermed å realisere de verdier som finnes.  Formålet 
er å sikre NHF Oslos fremtidige aktivitet og drift. 
I denne sammenheng er beboerne i FBvei 2 godt 
informert og NHF Oslo legger opp til en løsning som 
både er universelt utformet og som ivaretar 
beboerne i FBvei 2 på en best mulig måte, ikke minst 
i byggeperioden.

Kontorene til nhf oslo
Kontorene ble i 2009 pusset opp og rehabilitert.  I 
2011 har det kun funnet sted mindre vedlikeholds-
arbeid samt at ventilasjonsanlegget ble byttet ut.

Vaset  
NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i 
Vestre Slidre kommune. Besøkstallet er noe lavt, 
men stabilt, og i første rekke egne medlemmer. 

Styret har besluttet at inntil videre vil driften fort-
sette som tidligere, men med et økt fokus på mer 
utleie, gjerne fra NHF-regionene utenfor Oslo og 
eksterne leietakere.  I 2011 gikk Vaset med et drifts-
messig underskudd på 23.748 kroner.  Styret ønsker 
at driften av Vaset i årene fremover skal komme i 
balanse. I tillegg har tidligere avsetning Vaset-
fondet betalt for reparasjons/vedlikeholdsarbeider 
på 32.845 kroner.

NHF Oslo har det daglige ansvaret for Vaset og 
utleieaktiviteten.  Sverre Bergenholdt er bindeledd 
mellom styret og Vaset-komiteen.  Ann Tove Giil står 
for utleien, mens Birger Nymo følger opp det 
bygningstekniske og eiendomsforvaltningen.

Vaset-komiteen er viktig, ikke minst for å følge opp 
og ivareta Nordviste. Karin Hveding er kontaktper-
son og er sammen med øvrige medlemmer av 
Vaset-komiteen en viktig ressurs for at vi fortsatt 
kan beholde stedet. 

I 2011 er det kun foretatt mindre vedlikeholds- og 
reparasjonsarbeider. Vaset fremstår som et meget 
hyggelig og fint feriested for våre medlemmer og 
leietakere for øvrig.
 

Nordviste på Vaset
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polITISK lEdElSE oG REpRESEnTASjon 
REGIonSTyRE oG ARBEIdSuTVAlG

Regionstyret hadde før årsmøtet 30.04.11 følgende 
sammensetning:
Henrik Mæland, regionleder
Phuoc Tan Le, nestleder
Hassan Waarie 
Per Hovden
Knut-Owe Karlsen
Magnhild Sørbotten
Roger Walter Holland
Varamedlemmer:
Mari Storstein
Randi Halden Larsen
Aril Ringerike
Jan-Egil Aasterud, NHFU Oslo, observatør i styret

Regionstyret fikk etter årsmøtet 30.4.11 følgende 
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, regionleder
Thomas Eide, nestleder
Roger Walter Holland 
Knut-Owe Karlsen 
Per Hovden
Mari Storstein
Mariam Akkouh
Varamedlemmer:
Svein-Harald Jørgensen
Oddvar Skogsletten
Turid Monsen
Jan-Egil Aasterud, NHFU Oslo, observatør i styret

Arbeidsutvalget har per 31.12.11 følgende 
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder
Thomas Eide, medlem
Roger Walter Holland, medlem
Per Hovden, varamedlem

Valgkomiteen årsmøtet 2012
På årsmøtet 2011 ble følgende valgt som valgkomite 
for årsmøtet 2012:
Elsa Oterhals, leder
Reidar Sundby, medlem
Randi Halden Larsen, medlem
Laila Knutsen, 1. varamedlem
Bjørn Christensen 2. varamedlem

KommunAlE oG AndRE offEnTlIGE 
oRGAnER 

Rådet for funksjonshemmede i oslo 
2007 - 2011 
Bjørn Hansen  

Rådene for funksjonshemmede i bydelene 
2011 - 2015
Alna – Inger Lise Kristiansen
Bjerke - Morten Thune
Frogner - Bjørn Hansen, Oddvar Skogsletten (vara)
Gamle Oslo - Merete Jenssen, Ørjan Grut, og 
Aril Ringerike (vara)
Grorud - Jan Martinussen, Roy Nordahl (vara)
Grünerløkka - Roger Walter Holland (leder) og 
Bente Bråthen
Nordre Aker – Espen Gilbert (vara)
Nordstrand - Irene Grønaas (nestleder)
Sagene - Kjell Arnulf Mikalsen 
St. Hanshaugen – Gudrun Jære Hoel (nestleder)
Stovner - Thor Hansen (leder), Bjørg Pedersen (vara)
Søndre Nordstrand - Hassan Waarie, Hilde Seip (vara)
Ullern – Steinar Hammerstad
Vestre Aker - Reidar Sundby (leder), og 
Elisabeth Wilhelmsen (nestleder)
Østensjø – Mona Elisabeth Rønning

nAV oslo brukerutvalg 
Turid Monsen, representant SAFO Oslo
Bjørn Hansen, varamedlem SAFO Oslo

Brukerutvalg for nAV hjelpemiddelsentral oslo og 
Akershus
Lilli-Ann Stensdal, representant SAFO Oslo
Inger Lise Kristiansen, varamedlem SAFO Oslo

prosjektet ”levende oslo”
Birger Nymo, medlem
Roger Walter Holland, medlem 

Brukerråd, Bymiljøetaten 
(tidligere Samferdselsetaten)  
Birger Nymo, medlem

prosjektet ”Karl johansgt.”
Birger Nymo, medlem
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prosjekt ”Kulturbygg Bjørvika”
Birger Nymo, medlem

handikapprosjektet 
Birger Nymo, representant

Brukerutvalget ved oslo universitets-
sykehus  
Lilli-Ann Stensdal, representant SAFO Oslo

helse Sør-øst – fagrådet for nyfødt-
medisin, fødsels- og svangerskapsomsorg 
Lilli-Ann Stensdal, representant SAFO Oslo

Referansegruppe for TT-prosjektet
Magnhild Sørbotten, medlem
Ingunn Eidhammer, vara

AndRE oRGAnISASjonER

nhf oslos Barne- og ungdomsstiftelse
NHF Oslos AU er stiftelsens styre

Styret i Sameiet fBvei 2 
Roger Walter Holland, medlem 

Styret i høyenhall AS 
Knut-Owe Karlsen, styreleder
Per Hovden, medlem 
Randi Halden Larsen, medlem 
Inger Lise Delingsby, medlem
Per 31.12.11, ingen oppnevnt, vara fra NHF Oslo

SAfo Sør-øst
Sverre Bergenholdt, leder (representant fra 
NHF Oslo)

SAfo oslo
Magnhild Sørbotten, leder
Roger Walter Holland, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem
Jørgen Foss, sekretær og koordinator

Aof oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant

Beitostølen helsesportsenter
Sverre Bergenholdt, nestleder

nAV ad hoc-gruppe servicehund
Sverre Bergenholdt, medlem oppnevnt av 
NHF sentralt

Trygderetten
Sverre Bergenholdt, meddommer 

EGEn oRGAnISASjon

nhfs sentralstyre og arbeidsutvalg
Henrik Mæland er sentralstyremedlem, og medlem i 
arbeidsutvalget

nhf ledergruppa
Sverre Bergenholdt (som representant for 
regionene)

Ambassadører i skoleverket
Jørgen Foss (koordinator)
Hassan Waarie (leder)
Reidar Sundby (medlem)
Reidun Lien (medlem)
Ane Gustavsen (medlem)
Thomas Eide (representant fra RS) 

Ambassadører i skoleverket
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nhf Amu
Sverre Bergenholdt (som representant for arbeids-
giversiden)

Ad hoc-utvalget 
“fram mot landsmøtet 2011”
Magnhild Sørbotten, medlem

prosjektgruppe for inntektsbringende tiltak
Sverre Bergenholdt

Stolthetsparaden 2011
Jørgen Foss, NHFs representant

Vasetkomiteen
Karin Hveding, kontaktperson til komiteen 
Elsa Oterhals
Turid Monsen
Oddvar Skogsletten 
Bjørn Christensen 
Igor Ziemolozynski
Sverre Bergenholdt, sekretær

Quartens redaksjonsutvalg
Bjørn Hansen
Lilli-Ann Stensdal
Roger Walter Holland
Karoline Heier, redaktør 

likemannsutvalget
Jørgen Foss, koordinator og sekretær
Phuoc Tan Le (LFPS Oslo)
Lilli-Ann Stendahl (LKB Oslo)

pulS-koordinator nhf
Birger Nymo

london 2012 prosjektet (forprosjekt)
Roger Walter Holland (prosjektleder/RS)
Sverre Bergenholdt (prosjektkoordinator)
Birger Nymo (faglig ansvarlig dersom prosjektet 
kommer i gang)

prosjektet ”Er kulturen for alle?”
Jørgen Foss (koordinator)
Jan-Egil Asterud (NHFU Oslo/RS) 

“Er kulturen for alle?”
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loKAllAGEnES dRIfT oG AKTIVITET 

lfpS oslo (polioskadde)
Leder per 31.12.11: Randi Halden Larsen
Antall betalende hovedmedlemmer: 285
Antall styremøter: Fem styremøter i tillegg til at AU 
har møttes utenom dette.
Aktivitet: Laget har avholdt fire medlemsmøter i år. 
To av møtene er sosiale møtearenaer mens de rester-
ende 2 er temabaserte møter med innlegg. I år har TT 
vært en av temasakene. Møtene er svært godt 
besøkte hvor enkelte er med over 100 personer. De 
har et godt samarbeid med Odd Fellow Logen. I 2011 
har Oslo poliolag hatt åtte likemannsgrupper. I tillegg 
til det ordinære likemannsarbeidet sørges det for 
sosiale aktiviteter som teaterbesøk og konsertbesøk. 
Økonomien er svært god. 

handikaplaget Aktiv
Leder per 31.12.11: Bjørn Christenssen
Antall betalende hovedmedlemmer: 83
Antall styremøter: Syv
Aktivitet: Laget har avholdt fem medlemsmøter i 
2011. Møtene har vært godt besøkte og har hatt en 
sosial ramme. Utover dette har laget arrangert reke-
aften, høstfest, høsttur og julebord. Laget har også et 
fadderbarn i India, og huset laget ga til barnet, er nå 
ferdig. Det har vært aktiv oppfølging av dette pros-
jektet. Laget har ellers begynt med planleggingen av 
lagets 80-års jubileum.

lKB oslo (kvinner med bekkenløsningsplager)
Leder per 31.12.11: Evelyn Baklund
Antall betalende hovedmedlemmer: 69
Antall styremøter: Fire
Aktivitet: Laget har aktivt jobbet med å forespørre 
medlemmene hvilke aktiviteter de ønsker. Laget har 
gjennomført en sommersamling i juni med tema ”veien 
videre”. De fikk da supplert styret med to nye medlem-
mer. I tillegg har laget startet opp med bekkenyoga. 
Laget er opptatt av å gi tilbud til hele familien, og 
arrangerte kanefart for familien med tilbud om like-
mannsarbeider tilstede. De har arrangert familiehelg 
på badeland, samt enkel juleavslutning med tema 
likemannsarbeid. Laget gir ut to nyhetsbrev i året. 
Hjemmesiden  www.lkb-oslo-akershus.no er også et 
samarbeid med LKB Akershus. 

nhfu oslo
Leder per 31.12.11: Jan Egil Aasterud
Antall betalende hovedmedlemmer: 32
Aktivitet: Laget har i 2011 startet prosjektet ” Er kul-
turen for alle?”. Laget har igjennom sosiale aktiviteter 
som teaterbesøk og festivalbesøk, rettet fokus på 
tilgjengelighet i kulturlivet. Samarbeid med 
Øyafestivalens ledelse har vært en av toppsakene til 
laget.  Laget har også arrangert pizzakveld. 

nhf Stovner
Leder per 31.12.11: Marit Johansen
Antall betalende hovedmedlemmer: 30
Aktivitet: Laget har treff på en kafé på Stovner 
Senter. I tillegg har laget to aktive medlemmer i rådet 
for funksjonshemmede. Leder av laget ble tildelt 
NHFs sølvnål for sin innsats i NHF. Laget er også 
aktive gjengangere på NHF Oslos aktiviteter. 

nhf Sagene
Leder per 31.12.11: Roger Walter Holland
Antall betalende hovedmedlemmer: 51
Antall styremøter: Fire
Aktivitet: Laget har arrangert både sosiale og 
interessepolitiske medlemsmøter. Det er blitt 
arrangert rekeaften på Solvik camping. I tillegg er 
lokallaget en aktiv medspiller i bydelen i forhold til 
universell utforming.  Laget jobber også aktivt opp 
mot bydelens politikere, administrasjon og rådet for 
funksjonshemmede. Laget arrangerte medlemsmøte 
med tema uføretrygd hvor storingsrepresentant Tove 
Linnea Brandvik deltok. 

lfn oslo (nakkeskadde)
Leder per 31.12.11: Turid Monsen
Antall betalende hovedmedlemmer: 66
Antall styremøter: Laget har hatt styremøter etter 
behov i tillegg til korrespondanse på andre måter.
Aktivitet: Laget har leid Bølerbadet og gitt med-
lemmene mulighet til å bade i varmtvannsbasseng. I 
oktober arrangerte laget et mestrings og likemanns 
kurs på Soria Moria. Mange av medlemmene deltok på 
dette kurset. Laget samarbeider godt med LFN 
Akershus. Laget har også fått ny giv i forhold til 
nettsiden sin.
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lfS oslo (slagrammede)
Leder per 31.12.11: Aril Ringerike
Antall betalende hovedmedlemmer: 140
Antall styremøter: Fem
Aktivitet: Laget har avholdt fire medlemsmøter i 2011 
med stigende medlemsoppmøte. Laget har hatt fokus 
på sosial aktivitet og har bla. avholdt sommermøte på 
Skullerudstua og julemøte på Sagenehjemmet. Videre 
har laget gitt medlemsrettet medlemspleie i form av 
råd og veiledning.

nhf Alna
Leder per 31.12.11: Søren Kjendlie
Antall betalte hovedmedlemmer: 86
Antall styremøter: Åtte i tillegg til styrekonferanse. 
Aktivitet: Laget har arrangert medlemsmøter og 
turer med sosialt fokus så vel som temamøter. Laget 
arrangerte tur til Kiel hvor de bla. hadde besøk av Kari 
Svendsen og en representant fra regionen. Videre har 
laget jobbet med medlemsverving i bydelen, samt 
vært svært aktive i forhold til regionens arbeid. Laget 
vært aktivt i lokalmiljøet og lokal presse.

lARS øst/oslo (ryggmargsskadde)
Leder per 31.12.11: Thomas Eide
Antall betalende hovedmedlemmer: 216
Antall styremøter: Åtte
Aktivitet: Laget har en rekke brukermedvirkere og 
god kontakt med Sunnaas og Catosenteret. Videre har 
laget gjennomført Østlandssamlingen med 
motivasjonskurs og spinalseminar med tema smerte. 
Det er også arrangert likemannsarbeid gjennom 
samtalegrupper og annet. Laget har arrangert 
aktiviteter som terapiridning, tilrettelagt skyting og 
teaterbesøk. 

nhf ullern
Leder per 31.12.11: Steinar Hammerstad
Antall betalende hovedmedlemmer: 22
Antall styremøter: To
Aktivitet: Laget har arrangert sosiale aktiviteter for 
medlemmene gjennom lokale turer og hyggelige
samlingstreff. Laget har et godt samarbeid med HBF 
Oslo. Laget jobber aktivt opp mot rådet for funksjons-
hemmede i bydelen.

Spinalseminar og julebord i LARS Øst/Oslo
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Alf oslo (arbeidsmiljøskadde)
Leder per 31.12.11: Geir Werner
Antall betalende hovedmedlemmer: 33
Antall styremøter: To i tilegg har kontakten foregått 
på telefon. 
Aktivitet: Har hatt moderat medlemsaktivitet i 2011. 
Men har vært aktive i forhold til den interesse-
politiske debatten og har hatt flere forskjellige 
pressesaker på trykk. Laget har arrangert medlemstur 
til Kiel og arrangert en rekke kaffetreff for med-
lemmene. 

nhf Bjerke
Leder per 31.12.11: Morten Thune
Antall betalte hovedmedlemmer: 38
Antall styremøter: Fire
Aktivitet: Laget har avholdt medlems relatert 
aktivitet av høy kvalitet i året som har gått. Laget har 
arrangert medlemstur til Kiel samt en hyggelig helg 
på Oset Høyfjellshotell. Videre har laget arrangert 
julemøte på Linne hotell. Utover dette har laget i 2011 
støttet medlemmer som ikke har hatt muligheten til å 
få en verdig ferie, gjennom et ferietilskudd. 

nhf Vestre Aker
Leder per 31.12.11: Elsa Oterhals
Antall betalende hovedmedlemmer: 51
Antall styremøter: Seks
Aktivitet: Laget arrangerte sommertreff på Finnerud 
med grilling.. Videre har laget hatt to treff 
på Hovstua med blant annet underholdning. I tillegg 
ble det arrangert flere sosiale aktiviteter for 
medlemmene. Laget har et stort fokus på universell 
utforming gjennom sterk deltagelse i rådet for 
funksjonshemmede i bydelen.

lfA oslo/Akershus (amputerte)
Leder per 31.12.11: Per Hovden
Antall betalende hovedmedlemmer: 103
Antall styremøter: Seks
Aktivitet: LFA Oslo/Akershus driver et aktivt like-
mannsarbeid på Aker sykehus og Akershus univer-
sitetssykehus. Laget har arrangert medlemsmøte med 
tema NAV og rettigheter. De har arrangert en tre-
dagers Kieltur med 21 påmeldte, julemøte med 48 
deltagere med julemat og “noe attåt” og Geir Skaug 
som konferansier. I tillegg har de organisert ridetur på 
Beito og pub-tur på Lompa med 12 deltagere. Laget 
har også en Gå-skole for amputerte.

hBf oslo (handikappedes barns foreldreforening)
Leder per 31.12.11: Rolf Eie
Antall betalende hovedmedlemmer: 85
Antall styremøter: To styremøter samt kontakt over 
telefon og e-post.
Aktivitet: Laget har et godt samarbeid med flere 
bydelslag samt HBF Akershus, og medlemmene har 
fått deltatt på hverandres sosiale arrangementer. HBF 
Oslo har i 2011 jobbet i all hovedsak med interesse-
politiske saker. Laget har deltatt i HBFs skoleutvalg 
samt Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende 
opplæring. Laget har vært en sentral aktør i TT-saken 
i Oslo kommune i året som har gått. Mye av lagets tid 
har gått med til dette arbeidet. 
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