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Forord
Landsmøteperioden 2011-2013 har vært preget av den alvorlige økonomiske situasjonen Norges
Handikapforbund har vært gjennom. Vi har måttet takke av gode medarbeidere og prioritere hardere
og tydeligere. Den usikkerheten som har rådet, har gjort krav på både oppmerksomhet og ressurser.
Til tross for økonomiske kutt og nedbemanninger, har vi imidlertid klart å opprettholde mye engasjement og mange viktige aktiviteter.
Universell utforming har stått sterkt i fokus i denne perioden, og de nye universelt utformede
Flirt-togene er et tydelig eksempel på et område der vi har lykkes. Med vår deltakelse i Flirt-prosjektet, har
vi vist at NHF evner å bidra til positiv utvikling, Vi vet at universell utforming er et nødvendig for
noen, gjennom Flirt er det bevist at det er et gode for alle.
Likemannsarbeidet har vært et viktig satsningsområde de siste to årene. Vi har høstet gode erfaringer
med jobbkursene for bevegelseshemmede. Vi har også klart å vise at likemannsarbeidet er en ressurs
i mange menneskers rehabiliteringsprosess. Også de kommunale rådene har stått i fokus. Her har det
vært viktig fos oss å styrke brukerrepresentantenes rolle, og dermed også bedre deres påvirkningsmuligheter i kommunene.
Ved slutten av perioden, og etter at NHFs politiske rapport ble behandlet i sentralstyret, vant vi to
viktige seire som vi har ventet svært lenge på: FN-konvensjonen ble ratifisert og regjeringen la fram
sitt forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. Nå er det nødvendig å nevne at
både FN-konvensjonen og BPA mangler viktige elementer for at vi skal kunne si oss helt fornøyd.
FN-konvensjonen er ratifisert uten tilleggsprotokollen som gir klagerett til FN. BPA gjelder kun de
med behov for mange timer, og ikke alle som kunne nyttiggjort seg ordningen. Dette er, med andre
ord, halve seire. Likevel vil jeg holde fast ved at vi til tross for en krevende situasjon har vært med på
å bidra til at utviklingen går i riktig retning. Jeg synes vi skal glede oss over at den jobben vi gjør har
gitt resultater, og vi har kommet flere små skritt videre. Samtidig må vi jobbe minst like hardt framover
for å komme helt i mål.
Det er mye som gjenstår før funksjonshemmede har den samme plass i samfunnet som andre. De
siste årene har vi opplevd et sterkt press på velferdsordningene. Særfradragsordningen fases ut, og
NHF har måttet bruke mye krefter på å kjempe mot forslagene om kutt på hjelpemiddelområdet. Vi
ser også at regjeringen, tross den nye jobbstrategien, ikke har lykkes med å øke yrkesaktiviteten blant
funksjonshemmede.
Vi ser at vi oppnår bedre og raskere resultater når hele organisasjonen arbeider samstemt og i fellesskap.
Fellesprosjektene våre om tilgjengelighet i skolene og for rettighetsfesting av BPA er gode eksempler
på det. Jeg håper på en sterk og samlet innsats også i årene som kommer.

Arne Lein
forbundsleder
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Satsningsområde 1
- Likestilling og diskriminering

Politiske mål for perioden:
• At DTL skal bli et aktivt verktøy i likestillingskampen for mennesker med
funksjonsnedsettelser
• At diskrimineringsvernet for mennesker med funksjonsnedsettelser skal bli
bedre enn det er i DTL
• At retten til varer og tjenester inkluderes i DTL
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Norges Handikapforbund har sendt færre klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet etter at
nemnda avgjorde at Drammen kommune og KS ikke brøt plikten til universell utforming på Aronsløkka
skole. Nå jobbes det med å finne ut hvor den juridiske grensen for denne plikten går. Skjermbilde fra
universell-utforming.miljo.no 29. mars 2011.

DTL – hvor går grensen for plikten til universell
utforming?
Denne landsmøteperioden har vært preget
av Likestillings- og diskrimineringsnemndas
avgjørelse i saken om Aronsløkka skole i Drammen. I 2010 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at Drammen kommune brøt plikten til å sikre universell utforming
ved denne skolen, og NHF feiret avgjørelsen
som en seier. Drammen kommune og KS klaget
imidlertid saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som konkluderte med at Drammen kommune likevel ikke brøt den lovpålagte
plikten. Nemnda begrunnet avgjørelsen med at
plikten til universell utforming er begrenset, så
lenge det ikke foreligger en forskrift med tidsfrister for universell utforming.
Aronsløkka-saken viste at formuleringen i § 9
om «uforholdsmessig byrde» begrenser virksomhetenes forpliktelser mer enn hva NHF har
ønsket og jobbet for. Nemndas kjennelse har
også preget ombudets senere avgjørelser. LDO

har blitt mer forsiktige med å konkludere med at
virksomheter bryter plikten til universell utforming.
Etter Aronsløkka-saken har Norges Handikapforbund, både sentralt og lokalt, vært mindre
aktive i forhold til å klage inn virksomheter for
manglende universell utforming. For å komme
videre, har det vært nødvendig å få klarhet i
hvilket juridisk spillerom vi har etter denne
saken. Derfor startet NHF sentralt et kartleggingsarbeid i 2012, for å få større oversikt over
resultatene av klagesaker som er konkludert
i LDO både før og etter nemndas avgjørelse
våren 2011. Kartleggingsarbeidet er omfattende.
Ombudet har i perioden 2007 - 2011 registrert
469 klagesaker og 1417 veiledningssaker som
gjelder diskrimineringsgrunnlaget nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer klage- og veiledningssaker fra 2012. Arbeidet er godt i gang, men det
gjenstår å få oversikt over de nyeste sakene, samt
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å sammenlikne sakene før og etter Aronsløkkakjennelsen. Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil
resultatene bli formidlet til hele NHF-organisasjonen, slik at vi kan fortsette å bruke DTL som
et aktivt verktøy i likestillingskampen.
NHF jobber parallelt med å få en oversikt over
diskrimineringssaker i ombudet som gjelder

annen form for diskriminering og trakassering
enn brudd på plikten til universell utforming.
Formålet er det samme som nevnt over, at vi
gjennom kartlegging, analyse og informasjon ut
i organisasjonen skal kunne bruke DTL som et
aktivt verktøy mot diskriminering.

Felles innsats for bedre diskrimineringsvern
Da diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt i 2008, var organisasjonene tydelige på at
loven var mangelfull på viktige områder. Lovverket legger føringer i forhold til nye bygg og oppgradering av uteområder, samt transportmidler og infrastruktur. Det legges også generelle føringer på
IKT. Den største utfordringen i forhold til tilgjengelighet, gjelder eksisterende bygg og uteområder,
transportmidler og infrastruktur. Et viktig virkemiddel for å bedre tilgjengeligheten, er å sette tidsfrister for plikten til å oppgradere til universell utforming. Da det amerikanske antidiskrimineringslovverket ble utviklet, ble slike tidsfrister gitt på alle områder. I Norge valgte politiske myndigheter ikke å gi
en eneste tidsfrist på noe samfunnsområde. I stedet ga de i plan- og bygningsloven en såkalt forskriftshjemmel, hvor Regjeringen gis mulighet til å vedta forskrifter med tidsfrister i ettertid. Ingenting ble
sagt om at en slik forskriftshjemmel allerede hadde eksistert siden 1996. Det ble imidlertid signalisert
fra daværende kommunalminister og barne- og likestillingsminister at forskrifter med tidsfrister skulle
gis etter en «skrittvis og prioritert tilnærming» og at skolebygg sto øverst på den politiske prioriteringslisten. Slike forskrifter har imidlertid ikke kommet, og NHF har prioritert arbeidet med å fremme
krav om tidsfrister knyttet til universell utforming av skolebygg. En mer utførlig beskrivelse av dette
arbeidet blir presentert under satsningsområde 2, utdanning.

Da Arbeiderpartiet inviterte befolkningen til å komme med innspill til det nye partiprogrammet, ble
det mobilisert kraftig i Norges Handikapforbund. Forslaget vårt med krav om en inkluderende skole
ble raskt det mest populære. Tiltaket har blitt fulgt opp på ulike måter i et fellesprosjekt som har
samlet mange ansatte og tillitsvalgte til innsats. Skjermbilde fra nhf.no mars 2012.
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På vårparten 2011 startet enkelte av de sentrale partiorganene forberedelser til å utarbeide sine
nasjonale partiprogram for stortingsvalget i 2013. Norges Handikapforbund sentralt var allerede da
på banen for å gi våre innspill til partiprogrammene. Gjennom 2011 og 2012 har NHF sentralt hatt
flere møter med medlemmer og sekretariat for programkomiteene i alle partiene. I tillegg har vi også
hatt møter med, og sendt skriftlige innspill til, personer utenfor programkomiteene som vi mener har
innflytelse på programkomiteenes arbeid.
Våren 2012 ble det utviklet og satt i gang et fellesprosjekt for hele NHF-organisasjonen - VALG
2013. I dette prosjektet er målsettingen å sette funksjonshemmede på agendaen i valgkampen, og
dermed bidra til at politikerne forplikter seg til å føre en politikk som bedrer samfunnsforholdene
for funksjonshemmede. Gjennom VALG 2013 samler vi kreftene i NHF, både lokalt, regionalt og
sentralt, slik at påvirkningen av politikerne på alle nivåer, kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt,
blir sterkere og mer slagkraftig.
En viktig oppgave i denne perioden har også vært å jobbe for å påvirke til at regjeringen underskriver
og ratifiserer tilleggsprotokollen som er knyttet til FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Selve konvensjonen ligger i dag i Stortinget til ratifisering (det vil si at
den inkluderes i norsk rett), men mulighetene for funksjonshemmede til å klage Norge inn for FNkomiteen knyttet til konvensjonen mangler så lenge tilleggsprotokollen ikke er ratifisert av Norge.

Ingen rett til varer og tjenester
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven mangler en lovfestet rett til varer og tjenester. Da Stortinget
behandlet loven, ga de regjeringen i oppdrag å utrede hvordan denne retten kunne inkluderes i lovverket. Høsten 2009 bestilte barne- og likestillingsdepartementet flere utredninger, blant annet en
juridisk betenkning på området. Det har også blitt gjort to økonomiske analyser, hvorav den første
ble forkastet av departementet fordi den ikke var god nok.
Norge Handikapforbund har flere ganger tatt opp behovet for å lovfeste retten til varer og tjenester
med stortingsrepresentanter, politikere og byråkrater i regjeringsapparatet. Vi har også flere ganger
blitt lovet at et forslag skal bli lagt fram, men ingenting har så langt skjedd. En utfordring vi står
overfor, er at det også på dette området er til dels sterk motstand, både innad i departementenes
korridorer og blant politikere og byråkrater. Som organisasjon av og for funksjonshemmede blir vi
lett nedprioritert når ressursene skal fordeles. Vi jobber nå aktivt for å sette temaet på dagsorden, slik
at det ikke kan neglisjeres. NHF har siden våren 2012 deltatt i en standardiseringsgruppe i Standard
Norge hvor oppdraget er å utforme en standard for hvordan man kan sikre alle mennesker like god
tilgang til varer og tjenester. Vi har fått signaler som kan tyde på at departementet er opptatt av dette
arbeidet, og vil presentere noen resultater som kan bli brukt i en utredning fra departementet, med
egne forslag. Slik sett er kanskje påvirkningsarbeidet på dette området noe av det viktigste i øyeblikket.
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Satsningsområde 2
- Utdanning/Arbeid

Politiske mål for perioden:
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•

At elever med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i den ordinære
skolen og få individuelt tilpasset opplæring uti fra egne anlegg og
interesser.

•

At studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning sikres en
studiefinansiering på linje med andre, og hvor kostnadene som påløper på
grunn av funksjonsnedsettelsen fullstipendieres.

•

At fysisk tilgjengelige studentboliger og annen praktisk tilrettelegging
gir personer med funksjonsnedsettelser en reell mulighet til å gjennom
føre høyere utdanning med utgangspunkt i egne interesser og anlegg.

•

At personer med funksjonsnedsettelser gis reell adgang til
arbeidsmarkedet og til jobber de er kvalifisert for.

En skole-kartlegging gjennomført i Rogaland viste
et stort behov for utbedringer på mange av skolene.
Trapper og terskler, smale dører og mangel på
tilgjengelige toaletter gjør at funksjonshemmede
vanskelig kan være elever ved disse skolene. NHF
gjennomfører skole-kartlegginger også i de andre fylkene. Flere steder viser det seg at tilstanden er langt
mer nedslående enn i Rogaland. Skjermbilde fra NRK
Rogalands nettsider 5.mars 2012.

Inkludering
i skolen
og retten
til tilpasset opplæring

Inkludering i skolen er en forutsetning for at funksjonshemmede
skal kunne delta i samfunnet på
lik linje med andre. Mange norske
barn blir imidlertid fratatt muligheten til undervisning, lek og
deltakelse i nærmiljøet sitt.

utformet. Mange sterke krefter
- politiske, faglige og interessepolitiske - virker for segregerte
løsninger, og antallet elever som
får undervisning utenfor den
ordinære skolen er nesten doblet
de siste 20 årene.

Til tross for nasjonale målsettinger om en inkluderende skole
med tilpasset opplæring, går
utviklingen i motsatt retning av
hva NHF ønsker og jobber for.
Norges Handikapforbund har
gjennomført flere skolekartlegginger de senere årene.

Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelse i Aronsløkka-saken viser at DTL mangler
et vesentlig virkemiddel så lenge
forskrifter med tidsfrister ikke
er gitt. I denne landsmøteperioden har derfor NHF prioritert
arbeidet med å fremme krav om
tidsfrister knyttet til universell
utforming av skolebygg. Dersom
vi skal sikre universell utforming
av våre undervisningsbygg i løpet
av en tiårsperiode, er prislappen i
underkant av 9 mrd.

Disse viser at ca. 80 % av
grunnskolene i Norge ikke er
tilgjengelige for funksjonshemmede. Når nærskolene ikke er
tilgjengelige, blir foreldrene ofte
tvunget til å velge en forsterket
skole et annet sted i kommunen.
Et argument som brukes for å
opprette forsterkede skoler, er
at man reduserer behovet for
å gjøre alle skoler i kommunen
tilgjengelige eller universelt

For grunnskolene er summen
rundt 4,5 mrd. Isolert sett er ikke
summen uoverkommelig, og vi
vet at mange er enige med oss i
målsettingen. Likevel er det en
stor utfordring å nå opp i priorit-
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eringskampen i et politisk landskap som fokuserer
på helse, sykehus, pensjonsreform, skatter, avgifter
og næringspolitikk. Saken har vært tatt opp med
politikere på Stortinget og i Regjeringsapparatet i
mange sammenhenger.
Vi har også kommunisert mye med byråkrater på
området. NHF sentralt jobber også systematisk for
å påvirke i forbindelse med statsbudsjettet. I denne
sammenhengen er det svært viktig og helt nødvendig at hele NHF står sammen og jobber strukturert
og fokusert for å sikre at behovet for tilgjengelige
skolebygg får nok oppmerksomhet til at politikerne
og byråkratiet velger å prioritere det.
Gjennom det pågående fellesprosjektet for
tilgjengelige skoler, jobber hele NHF-organisasjonen aktivt med å påvirke politikerne til å vedta
forskrifter med tidsfrister for universell utforming
av skolebygg. For å dokumentere tilstanden i skolebyggene, er det i skrivende stund i gang en landsomfattende kartlegging, utført av forskningsbyrået
IRIS. Resultatet av denne kartleggingen er ventet å
foreligge i løpet av første halvår 2013.
NHF har også søkt og fått midler fra Utdanningsdirektoratet til en kartlegging av hvordan kommunene organiserer opplæringen for elever med
funksjonsnedsettelser. Flere av NHFs regioner deltar i dette arbeidet. Det har vært nær kontakt med
Utdanningsdirektoratet i perioden, og NHF har
også tatt opp de problemene segregeringen skaper
med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.
Vi har gitt innspill i forhold til statsbudsjettet, og
deltatt på møtene i Brukerforum for likeverdig
deltakelse i grunnskolen.
Under dette satsningsområdet er det også verdt
å nevne det regionale prosjektet ”Ambassadør i
skoleverket”, som gjennomføres i NHF Oslo og i
NHF Oslofjord Vest og har som formål å bidra til
synliggjøring av funksjonshemmedes ressurser og
de samfunnsskapte hindringene som finnes.
Ambassadørene er en gruppe godt skolerte tillitsvalgte som tilbyr elever og lærere en annerledes
skoledag gjennom samtalegrupper, hinderløyper,
rullestolrugby og rullestoldans. Det blir også gjennomført en kartlegging av skolene i forbindelse
med skolebesøkene. Ambassadørene har fått svært
positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere.
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Bedring i studiefinansieringsordningen
Studenter med funksjonsnedsettelser har ofte
merkostnader knyttet til sin livssituasjon, og har
ikke alltid mulighet til å jobbe ved siden av studiene. Dermed er det ofte utfordrende for funksjonshemmede å gjennomføre høyere utdanning.
Når vi samtidig vet at høyere utdanning er enda
viktigere for funksjonshemmedes muligheter til å
få jobb, enn for andre, blir det viktig å sikre funksjonshemmede god studiefinansiering. I 2011 ble
studiefinansieringen for studenter med funksjonsnedsettelser gjennom Statens Lånekasse endret og
forbedret på flere punkter.
NHF var en av pådriverne for å få dette til. Resultatet ble at funksjonshemmede kan få studiestøtte
12 måneder i året, mot tidligere 10. I tillegg kan de
nå søke om tilleggsstipend som skal kompensere
for tapte tilleggsinntekter ved siden av studiene og
dekke ekstrakostnader knyttet til funksjonsnedsettelsen. Funksjonshemmede som har fått studielån
tilsvarende normert studietid, kan også få fullt
studiestipend hvis de blir forsinket i studiene på
grunn av funksjonsnedsettelsen og manglende
tilrettelegging ved utdanningsstedet. NHF har
etterstrebet å følge med på resultatene av disse endringene, men har fått få tilbakemeldinger så langt.

Reduserte tilgjengelighetskrav til
studentboliger

Situasjonen på boligmarkedet er generelt vanskelig,
og særlig utfordrende for funksjonshemmede studenter. Andelen tilrettelagte boliger i eksisterende
boligmasse er meget lav. Staten gir tilskudd slik at
det kan bygges flere studentboliger, og det legges
opp til en årlig vekst. Det vil imidlertid ta mange år
før situasjonen er tilfredsstillende.
Sterke krefter ser da også ut til å få gjennomslag
for at studentboliger ikke skal omfattes av kravene
i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, der
kravet om universell utforming reduseres fra 100
prosent til 20 prosent universelt utformede boliger.
Norges Handikapforbund har avgitt høringsuttalelser om dette, der vi har vist forståelse for at ikke
alle studenthybler skal være fullt ut tilgjengelige,
men også har presisert at alle studentboliger må ha
såkalt besøksstandard og at det ikke lempes ytterligere på kravene.

Arbeid
Aktiv innsats med gode resultater

Levekårsforskning i Norge viser at personer
med funksjonsnedsettelser gjennomsnittlig har
dårligere økonomi og dermed dårligere levekår
enn gjennomsnittet i befolkningen. Manglende
tilknytning til arbeidsmarkedet, og dermed manglende lønnsinntekt, er hovedårsaken til dette
misforholdet. Ønsket om å inkludere funksjonshemmede i jobb har vært uttrykt av politikere
og arbeidsgivere i en årrekke. Likevel er bare 45
% av alle funksjonshemmede i arbeid.
Funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet har
vært et viktig satsningsområ de i første del av
denne landsmøteperioden. NHF oppnådd gode
resultater på dette området gjennom regjeringens
jobbstrategi for funksjonshemmede i 2011. Dette
arbeidet ble derfor nedprioritert i forbindelse
med nedbemanningen i NHFs administrasjon
høsten 2012.
I oktober 2011 (i forbindelse med statsbudsjettet
for 2012) la regjeringen fram en egen jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne.
NHF var med i prosessen fram mot strategien,
og ga innspill til jobbstrategien i flere omganger.
Blant annet deltok vi i høringer i arbeids- og
sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet
for 2012. Prioriterte saker var: Regjeringens
jobbstrategi, NAV lokalt og funksjonsassistanse.
Det ble avgitt fellesinnspill fra NHF, NTL NAV
og FO.
Da strategien kom, viste den at regjeringen
anerkjenner og er bevisst på sammenhengen
mellom universell utforming/tilgjengelighet i
bygg og kollektivtrafikken og det å kunne være
i jobb. Videre vektla den våre viktige saker som
assistanse og hjelpemidler. Funksjonsassistanse-

ordningen ble en av de konkrete satsingene i
jobbstrategien. Dessverre er dette fremdeles en
prøveordning, men midlene til ordningen ble økt
betydelig i statsbudsjettet for 2012.
NHF har imidlertid ikke vært tilfredse med
stillingsressursene og kompetansen hos NAV
lokalt, i forhold til å kunne betjene sine brukere
på en kvalitativt god måte. Både arbeidsevnevurderingen og koordineringen av tilbudene bør
bli bedre, for å sikre at personer med nedsatt
funksjonsevne får stille på like vilkår med andre
jobbsøkere. NAV har mange lokalkontor, og det
oppleves vanskelig å få tilstrekkelige ressurser til
alle.
NHF har også deltatt i en referansegruppe for
evaluering av Arbeids- og utdanningsreiser.
Evalueringsrapporten (fra Universitetet i Nordland) ble sluttført i 2012, og viste at ordningen
bidrar til at flere personer med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid og kan arbeide mer
og lengre enn de ellers hadde kunnet gjøre.
Ordningen har imidlertid bare vært en forsøksordning, og Norges Handikapforbund har lenge
ønsket og jobbet mot, at den skal bli permanent
og følges opp med økte budsjettmidler. Dette
skjedde i forbindelse med regjeringens forslag
til statsbudsjett for 2013, der det ble foreslått at
forsøksordningen omgjøres til en permanent,
landsdekkende ordning, og at budsjettrammen
styrkes med 33 millioner kroner i 2013.
For å påvirke til mer inkluderende praksis i
arbeidslivet, har samarbeid og dialog med toneangivende aktører og nettverk vært en prioritert
oppgave i NHF. Arbeidsgiverorganisasjoner, de
politiske partiene på Stortinget, forskningsmiljøer
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Funksjonsassistanse ble en av de konkrete satsningene i regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne, som ble lagt fram i oktober 2011. Norges Handikapforbund ga innspill til strategien i
flere omganger, og fikk gjennomslag også på flere områder. Faksimile fra Handikapnytt nr 7/2011

og sentrale instanser som er pådrivere og driver
oppfølging av regelverket, som LDO, NAV og
Arbeidstilsynet, har vært viktige for oss i denne
sammenhengen.
NHF har deltatt i to fora i NAV FARVE, som
er NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet. I ressursgruppen har vi vært med
på å behandle anbefalinger av midler til forsknings- og prøveprosjekter. I komiteen for den
årlige FARVE-konferansen, har vi bidratt til at
konferansen har hatt fokus på å fremme arbeidsdeltakelsen blant funksjonshemmede.
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NHF har også deltatt i en referansegruppe i
forbindelse med et forskningsprosjekt hos Sintef
om transportbarrierer som påvirker arbeidslivet.
Den ferdige rapporten dokumenterer hvordan
transportbarrierer påvirker ulike faser i yrkeslivet.
Videre har NHF holdt innlegg om arbeidsdeltakelsen for funksjonshemmede på flere eksterne
møter, konferanser og seminarer, som i Nordisk
Handikapforbund, hos Akademikerne og da
Høyres stortingsgruppe tok opp jobbstrategien
for funksjonshemmede.

Satsningsområde 3
- Rehabilitering

Politisk mål for perioden:
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•

At alle med behov for rehabilitering får en individuell rett til dette

•

At retten til BPA lovfestes

•

At retten til tekniske hjelpemidler fortsatt forankres i folketrygdloven

•

At hjelpemiddelformidlingssystemet organiseres slik at det imøtekommer
brukernes behov

•

At NHFs likemannstilbud skal inngå som en naturlig del av et totalt
rehabiliteringstilbud til den enkelte.

Samhandlingsreform med svekket
rehabiliteringstilbud
Gjennom samhandlingsreformen har kommunenes
fått mer ansvar for rehabiliteringen, det vil si en
del av de tjenester og tiltak som inngår i en rehabiliteringsprosess. NHFs erfaring tilsier at mange
funksjonshemmede ikke får tilgang til de tjenestene
og ordningene de har behov for. Det meldes om
problemer med å få oversikt over hva slags rettigheter den enkelte har, og å få disse rettighetene
innfridd. Flere kommuner forsømmer plikten til
en personlig koordinator og til en individuell plan,
for brukere med langvarig og sammensatt behov.
Riksrevisjonen publiserte da også en kritisk rapport om rehabiliteringstilbudet i 2012, med vekt
på spesialisthelsetjenesten. Forskning på området
tyder på at noen grupper faller mellom to stoler.
Et redusert sykehustilbud innebærer i en del
tilfeller en nedbygging av rehabiliteringstjenestene
før kommunene har bygget opp et tilsvarende og
forsvarlig tilbud. NHF følger utviklingen tett. Vi
har tatt opp vår bekymring muntlig og skriftlig med
Stortinget, og vi har også vært i møter med Riksrevisjonen som skal følge opp den videre utviklingen
på området. NHFs hovedbudskap er at alle med
behov for rehabilitering må få en reell rett til dette.

NHF har avgitt flere høringsuttalelser i prosessen med ny lovgivning og tilhørende forskrifter.
Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
representerte NHF i arbeidsgruppen om ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal rehabilitering. NHF sentralt samarbeidet
med LARS i dette arbeidet.
NHF sentralt har ellers spredt informasjon og
holdt diverse kurs for lokallag og regionkontorer
om samhandlingsreformen, habilitering og rehabilitering og den nye helse- og omsorgslovgivningen.
Flere regioner har dessuten jobbet aktivt med disse
temaene i perioden. NHF Innlandet arrangerte en
dagskonferanse på Biri høsten 2012, som skapte
stort engasjement. Temaet for konferansen var
barnehabilitering og voksenrehabilitering i Samhandlingsreformen.
Videre har NHF også i denne perioden fokusert
spesielt på de tjenestene og tiltakene som vi mener
er nødvendige for å sikre et selvstendig liv med
mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med
andre - brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og
hjelpemidler.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Lang ventetid for rettighetsfesting av BPA
Våren 2011 opplevde NHF at vi hadde kommet nærmere målet om rettighetsfesting av brukerstyrt
personlig assistanse (BPA) da dette kravet fikk gjennomslag i landsmøtet til Arbeiderpartiet. Vedtaket
ble fulgt opp med et Stortingsvedtak for en begrenset rettighetsfesting, i juni 2011, der Stortinget ba
regjeringen om å legge fram et lovforslag. Fra regjeringspartiene ble det gitt løfter om at rettigheten
ville komme i løpet av 2012. Dette har ikke skjedd, og det er uvisst når lovforslaget kommer. Selv om
NHF fortsatt får løfter fra regjeringspartiene om at retten til BPA vil bli lagt fram, er det mye som er
usikkert i forhold til hva slags rettighet som blir presentert. Signaler gjennom for eksempel forslagene
til partiprogrammer for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tyder på at regjeringspartiene er i ferd med å
tone rettighetsfestingen ned.
Kostnadsdiskusjoner, anbudsutsetting av BPA og assistentenes arbeidstakerrettigheter, er noen av de
problemstillingene som fører til skepsis mot rettighetsfesting. Blant annet har erfaringer fra Sverige
vist at liberaliseringen av BPA har ført til store kostnader for staten, og det er dokumentert stor
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svindel med BPA-midler. Svenske myndigheters svar har vært å stramme inn på rettigheten. I Norge
finner vi skepsis mot rettighetsfesting både innad i regjeringen, og hos toneangivende aktører som
Kommunenes Sentralforbund (KS) og fagbevegelsen. Bildet blir ikke mindre komplisert nå som
samhandlingsreformen implementeres i kommunene. Med samhandlingsreformen har kommunene
fått både nye, flere og mer kompliserte oppgaver. Flere personer skal få helsebehandling lokalt. Dette
har gjort det krevende å prioritere BPA og overbevise skeptikerne.
Da Arbeiderpartiet vedtok å si
ja til rettighetsfesting av BPA
på sitt landsmøte 2011, var vi
et langt skritt nærmere et viktig
mål. Norges Handikapforbund
deltok i Mitt Liv-kampanjen
for rettighetsfesting av BPA,
sammen med Norsk Forbund for
Utviklingshemmede (NFU) og
ULOBA. Skjermbilde fra facebooksiden til Mitt Liv.

Arbeidet med å få til en individuell rett til BPA har derfor pågått med nesten like høy intensitet som
før, men på ulike måter. Engasjementet har vært stort i alle ledd av Norges Handikapforbund. Etter
Mitt Liv-kampanjen fortsatte hele NHF-organisasjonen arbeidet med å spre budskapet om rettighetsfesting av BPA i lokalavisene. Som et bidrag i dette arbeidet utarbeidet NHF sentralt en argumentasjonsliste om betydningen av rettighetsfesting av BPA. NHFs tillitsvalgte regionalt og lokalt engasjerte
seg sterkt i dette arbeidet. Mange sto fram i sine lokalaviser med leserinnlegg og intervjuer med
BPA-krav. Vi fikk også mange artikler og reportasjer om BPA i våre regions- og landsforeningsblader,
og flere tillitsvalgte fra landsforeningene var aktive påvirkere gjennom sosiale medier. Våren 2011 var
spesielt aktiv, da retten til BPA ikke var med i den nye helse- og omsorgstjenesteloven, slik vi hadde
forventet. NHF sentralt og regionene jobbet i denne perioden for å påvirke partienes landsmøter og
deres partiprogrammer. Skriftlige innspill og dokumenter ble sendt både direkte til partiorganisasjoner, men også gjennom våre regionskontorer og tillitsvalgte. Årsmøtene i NHF drøftet BPA og vedtok
resolusjoner som igjen ble sendt til de politiske partiene. Denne felles innsatsen ga oss resultater
under Arbeiderpartiets landsmøte, da det ble vedtatt å rettighetsfeste BPA.
NHF-sentralt har også vært aktive i forhold til Helsedirektoratets utredning om rettighetsfesting av
BPA. Da utredningen ble lagt fram, ga NHF en felles uttalelse sammen med organisasjonene fra
Mitt Liv-kampanjen. Den politiske ledelsen i NHF har holdt tett kontakt med det politiske miljøet
i Stortinget og regjeringen. NHF har kontinuerlig deltatt i BPA-møter og avgitt skriftlige innspill/
høringsuttalelser til sentrale myndigheter (Stortinget og regjeringen). NHF har også fremmet kravet
om individuell rett til BPA både i statsbudsjettene og i forhold til partiprogrammene. I dette arbeidet
har vi etterstrebet å involvere hele organisasjonen.
For NHF har det vært viktig å sikre at enkelte gode prinsipper for BPA blir ivaretatt. Vi har vært
opptatt av at den enkeltes selvstyre ikke undergraves og at muligheten til samfunnsdeltakelse beholdes. Assistentenes arbeidstakerrettigheter må også ivaretas. NHF må også jobbe for at erfaringene
fra Sverige ikke gjentas i Norge.
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I alle innspill som NHF har gitt, har vi bestrebet
å gi konstruktive svar på noen av de problemstillinger som har blitt reist i forbindelse med
rettighetsfestingen.
NHF har ellers deltatt aktivt i referansegrupper
på det forskningsarbeidet som pågår. I løpet av
2013 publiseres flere forskningsrapporter, og vi
vil holde oss oppdatert for å kunne drive god
påvirkning videre.
Videre har NHF søkt å danne allianser med
viktige aktører i forhold til BPA, som for eksempel KS. NHF har i tillegg jobbet for å få nye
alliansepartnere. Vi har blant annet samarbeidet
med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og
Fagforbundet for å få økt støtte til BPA. JURK
har fremmet kravet om rettighetsfesting av BPA

i sine samtaler med politikerne i Stortinget. For
å øke JURKs kompetanse på BPA, har NHF
avtalt å henvise kvinnelige medlemmer med
BPA-saker/spørsmål, slik at JURK kan bistå med
søknader og klager. Fagforbundet har også vist
interesse for et BPA-samarbeid med NHF, men
dette arbeidet har tatt lengre tid og må bygges
videre i 2013.
Etter at veiledningstjenesten i NHF ble nedlagt,
henviser vi våre medlemmer med BPA-spørsmål
til pasient- og brukerombudene. Nå må vi følge
med på hvordan pasient- og brukerombudene
i fylkene reagerer og forholder seg til BPAspørsmål og -saker. Et samarbeid med ombudene
er viktig for å øke kunnskapen og bevisstheten
om BPA.

Hjelpemidler

Hjelpemiddelområdet er under press, og det har blant annet vært store utfordringer med hjelpemiddelformidlingen i Oslo og Akershus i denne perioden. Norges Handikapforbund har tatt opp saken i Stortingets
spørretime flere ganger. Faksimile fra Handikapnytt nr 5/2012.
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Fokus på kvalitet og sikring av retten til hjelpemidler
Arbeidet med de to målsettingene på dette området henger tett sammen, og NHF har arbeidet aktivt
for å stoppe en utvikling der folketrygdloven og hjelpemiddelformidlingen svekkes bit for bit. Vi har
hatt fokus på å sikre kvaliteten på hjelpemiddelområdet og at retten til hjelpemidler fortsatt skal være
forankret i folketrygdloven. En hovedutfordring på hjelpemiddelområdet er myndighetenes ensidige
fokus på hjelpemidler som en utgiftspost. Vi opplever det som viktig og nødvendig å endre fokus til
at hjelpemidler har verdi for samfunnet, og for funksjonshemmedes mulighet til å delta på lik linje og
leve selvstendige liv.
Holteutvalgets forslag om å overføre hjelpemiddelområdet fra folketrygden til kommunene, og gå
over fra utlånsordning til tilskudd, møtte omfattende motstand i høringsrunden. NHF arbeidet aktivt
for å få satt punktum for Holteutvalgets forslag. Vi påvirket Stortinget og regjeringen gjennom flere
høringer og på et eget seminar for stortingspolitikere. Vi har også deltatt i høringer i Arbeids- og
sosialkomiteen. Videre ba vi Arbeidsdepartementet om å involvere organisasjonene i kommende
konsekvensutredninger og høringer, men uten respons foreløpig.
Holteutvalgets innstilling er ikke politisk behandlet og det er derfor uavklart hva som skjer videre
med forslagene. Vi opplever det som en seier at hjelpemiddelområdet fortsatt er forankret i folketrygdloven. På den andre siden er det en utfordring at loven stadig uthules ved at hjelpemidler for
funksjonshemmede omdefineres til allmenne produkter og tas ut av folketrygden. Det er foretatt
flere omfattende kutt de siste årene. Basishjelpemidler i dagliglivet til hygiene, påkledning, spise,
drikke og lage mat, er tatt ut av NAVs sortiment. Det samme gjelder hjelpemidler som barn og unge
trenger til lek og stimulering av sanser. NAV praktiserer også omfattende sortimentsbegrensninger
i sin anbudspolitikk. Konsekvensene er både manglende tilgang til gode hjelpemidler og svekket
produktutvikling. Aldersgrensen på 26 år for hjelpemidler til trening og fritid er fortsatt ikke fjernet,
til tross for at organisasjoner og fagmiljøer har stilt tydelige krav om dette i flere år.
I de siste to årene har det vært særlige utfordringer knyttet til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og
Akershus. Lang saksbehandling og enda lenger ventetid for å få utdelt hjelpemiddel, har skapt vanskeligheter for svært mange mennesker som trenger hjelpemidler. NHF har medvirket til at disse
problemene har vært oppe i Stortingets spørretime flere ganger. Vi har oppnådd økt bevissthet om
problemene, men må fortsatt kjempe for å opprettholde og utvikle tilbudet.
NHF har hatt flere drøftinger med NAV sentralt og fylkesleddene av NAV, gjennom brukerutvalgene.
I omorganiseringen av NAV har NHF vært i dialog med NAV-ledelsen om fortsatt nasjonal styring
av hjelpemiddelområdet for å sikre et likeverdig og enhetlig tilbud. Her har vi fått gehør for våre
synspunkter. NHF har samarbeidet med FFO i påvirkningsarbeidet.
For å innhente erfaringer og styrke påvirkningsarbeidet, har NHF dannet et nettverk for representanter i alle brukerutvalgene sentralt og lokalt. Nettverket har arbeidet for å sikre kvaliteten på
brukerpassordningen, og kontaktpersonordningen for barn, for reparasjoner og akutt reparasjon og
utprøving av hjelpemidler. Vi har også jobbet for kortere ventetider, tilgang til et bredt sortiment og
funksjonsassistanse.
Bilordningen er en viktig del av hjelpemiddelområdet, og NHF har arbeidet for at NAVs nye bilsentre skal fungere godt, med korte ventetider og solid kompetanse, samt gi tilbud om å yte tjenester
lokalt. NHF har deltatt i en styringsgruppe sentralt og flere arbeidsgrupper lokalt, og vi har også
medvirket aktivt i pilotprosjektet i Midt-Norge, som omfattet Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal,
nordre del av Oppland, og Nordland sør for Saltfjellet. I dette prosjektet deltok NHF Trøndelag
med to representanter i en arbeidsgruppe. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med NHF sentralt.
I prosjektperioden ble det utarbeidet informasjonsmateriell om blant annet gangen i søknad på bil.
I 2011 ble prosjektet rettet mot Møre og Romsdal for å se på utfordringer knyttet til blant annet
avstander. Dette avdekket et behov for å yte tjenester lokalt og bruk av demo-biler. Pilotprosjektet i
Sør-Trøndelag ble avsluttet ved utgangen av 2011. NAV avslo å gjennomføre en ekstern evaluering av
pilotprosjektet, selv om prosjektgruppa ga tilbakemelding til den sentrale styringsgruppa om at man
17

ønsket dette. I stedet intervjuet brukerrepresentanter og ansatte fra hjelpemiddelsentralen søkere
som hadde en bilsak i prosjektperioden. Resultatet fra denne evalueringen viste at brukerne
generelt sett var fornøyd med informasjonen,
brukermedvirkningen og valget av løsninger.
Prosjektet for omorganisering på bilområdet ble
avsluttet ved utgangen av 2012 og skal nå være
full drift ved bilsentrene, med tilbud om lokale
tjenester. Det er imidlertid viktig at vi følger nøye
med på utviklingen i hele landet.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2013,
opplevde NHF å få gjennomslag for våre krav
om å bedre bilstønadsordningen og endre den
uhensiktsmessige praksisen med å måtte kjøre
med tilhenger i stedet for å innvilge gruppe 2
bil. NHF hadde i forkant drevet aktiv påvirkning i Stortinget og regjeringen. NHF bidro
blant annet i en utredning departementet fikk
utført om bilstønadsordningen. En rapport med
forslag til løsninger ble overlevert politisk ledelse

Fra en hjelpemiddelmesse
i Fredrikstad. Faksimile fra
Handikapnytt nr 6/2011.
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på tampen av 2012, og ligger per dags dato til
behandling.
NHF har tidligere hatt tradisjon for å arrangere
landsdekkende hjelpemiddelmesser i eller rundt
Oslo, men disse har de siste årene vært gjennomført lokalt. Flere av NHFs regioner har
tatt ansvar for å arrangere hjelpemiddelmesser,
blant annet gjennomførte NHF Oslo og NHF
Øst en felles todagers hjelpemiddelmesse i
Ekeberghallen i 2012, med 51 utstillere og ca
1500 besøkende. Samme år, i april, arrangerte
NHF Trøndelag Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse
i Trondheim Spektrum, med ca 60 utstillere
og 1100 besøkende. Begge messene har hatt
fagseminarer og paneldebatter om relevante
tema, for å fremme NHFs synspunkter. Selv
om arbeidet med hjelpemiddelmessene har vært
ressurskrevende, har regionene opplevd å få positive tilbakemeldinger fra besøkende og utstillere,
god medieomtale og økonomisk overskudd.

Likemannsarbeidet
Vellykket satsing
Opprettelsen av en likemannskoordinator i 70 %
stilling har bidratt til at NHFs likemannsarbeid
nå blir langt bedre koordinert enn før, og at feltet
preges av faglig utvikling. Til tross for flere nye
tiltak for å bedre samhandlingen om dette, ser vi
imidlertid at enkelte organisasjonsledd har noen
utfordringer i forhold til å prioritere dette arbeidet.
Informasjon om likemannsarbeidet har hatt
høy prioritet i perioden. Blant annet lages det et
eget nyhetsbrev, kalt likemannsnytt, som sendes
til alle landsforeninger og likemannsnettverket.
Arbeidet har også blitt presentert gjennom diverse
artikler i Handikapnytt og på NHFs nettsider.
NHFs eget likemannsspill blir også flittig brukt,
og vi får tilbakemeldinger om at dette bidrar til
bevisstgjøring, refleksjon og økt kvalitet på likemannsarbeidet. Det har vært gjennomført årlige
likemannskonferanser, som blir godt mottatt.
NHF har videre hatt en ambisjon om å registrere
alle våre likemenn og arbeidet de gjør, i denne
perioden. Dette arbeidet er påbegynt, men det
gjenstår fortsatt mye.
I denne perioden har vi også jobbet med å få på
plass rutiner for grunnopplæring av likemenn,
noe som går i positiv retning. Vi mener nå å se en
større vilje til samarbeid på tvers av regions- og

landsforeningsgrensene enn vi tidligere har sett.
Flere organisasjonsledd har satt i gang nye likemannstiltak i perioden. Blant annet har flere
ønsket å utvikle et telefontilbud med en forpliktende vaktordning, og enkelte regioner har samarbeidet med andre organisasjoner i forbindelse
med oppstart av brukerkontorer ved sykehusene.
En landsforening har startet et tilbud for personer
med innvandrerbakgrunn, og unge slagrammede
avholder jevnlige kafétreff.
I NHF sentralt har arbeidet med jobbverkstedet
og tilhørende skolering av jobbmentorer vært en
prioritert oppgave. Per i dag har vi fått et eget
korps av jobbmentorer. Rekrutteringen av deltakere til jobbverkstedet har vist seg mer krevende.
Samarbeidet med NAV har så langt vært positivt,
og vi har grunn til å tro at dette vil vokse i tiden
fremover.
Flere av NHFs regioner deltar i forsøksordningen
med medlemskontakter. Hensikten med denne
ordningen er å få et korps av faste medlemskontakter, som gir alle nye medlemmer tilbud om en
velkomstsamtale. De første forsøkene med denne
ordningen har vært positive, men også her ser vi et
prioriteringsdilemma hos regionene.

Handikapnytt møtte to fornøyde deltakere på NHFs jobbkurs. Tilbakemeldingene fra disse kursene har
vært svært positive. Faksimile fra Handikapnytt nr 6/2011.
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Satsningsområde 4
- fysisk tilgjengelighet
Politiske mål for perioden:
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•

At alle nye publikumsbygg bygges etter prinsippene for universell
utforming

•

At eksisterende publikumsbygg skal være tilgjengelige og brukbare for
personer med funksjonsnedsettelser

•

At offentlige transportmidler med tilhørende infrastruktur skal være
tilgjengelige og brukbare for personer med funksjonsnedsettelser

Bygg/anlegg/uteområder:

I 2011 reviderte NHF heftet Tilgjengelige bygg og
uteområder, som er en svært etterspurt veileder
om utforming av byggverk og uteområder som kan
brukes av alle.

Blandede reaksjoner på nye krav om universell utforming
Fremdeles gjenstår det litt før alle nye publikumsbygg fullt ut tilfredsstiller lovverkets krav til universell utforming. Vi ser imidlertid at vårt innstendige arbeid med å få krav om universell utforming
inn i lover, forskrifter og standarder har bidradd til stadig bedring. Vi merker tydelig at arkitekter
og planleggere har økende fokus på universell utforming og søker å heve sin kompetanse på dette
området. På den andre siden, ser vi også en trend til at kravene om universell utforming har kommet
under sterkt press fra enkelte sterke aktører i boligbransjen, som hevder at kravene er fordyrende.
Dette presset er trolig årsaken til at Direktoratet for byggkvalitet og flere departementer nå ser ut til å
lete etter muligheter for å kunne lette på enkelte tilgjengelighetskrav i TEK10. Eksempler på dette er
forskrift om unntak fra krav om tilgjengelighet i studentboliger, samt et forskningsprosjekt bestilt av
direktoratet og BLD.
I denne landsmøteperioden har NHF blant annet prioritert å bidra til at bransjefolk som arkitekter og
planleggere skal få økt kunnskap om universell utforming. I 2011 reviderte vi vår utmerkede og etterspurte veileder Tilgjengelige bygg og uteområder, som dermed foreligger i ny og frisk versjon. Vi har også
gitt veiledning når bransjen har henvendt seg direkte til oss med spørsmål. NHF har blitt oppsøkt av
toneangivende arkitektkontorer for veiledning, har ved flere anledninger holdt foredrag for bransjefolk og forelesninger om universell utforming for høgskolestudenter.
NHF har også i 2011 og 2012 prioritert arbeidet med standarder. Slik kan vi bidra til konkrete
forbedringer av de beskrivelser og den dokumentasjon som bransjen bruker i planleggingen av
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utbygging. Vi har vært aktive i en hovedkomite hos Standard Norge som overvåker og følger opp
standarder for universell utforming, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet standarden NS
11005:2011 Universell utforming av opparbeidede uteområder. Vi opplever at det stadig henvises til standarden, og blir stadig kontaktet av kommunale og private planleggere for å utdype eller verifisere
enkelte krav i standarden. NHF har også vært med på å revidere NS 11010:2011 Tilgjengelige reiselivsmål, som først kom ut for 2 år siden, og foreligger i revidert versjon i 2011. Vi er også aktive i et
pågående arbeid med ny standard/veileder for veifinning/kommunikasjonsveier i byggverk.
Når det gjelder presset mot kravene om universell utforming fra deler av boligbransjen, har NHF
forsøkt å motvirke disse tendensene på en balansert måte. Vi forsvarer forskriftenes krav med saklig informasjon, men passer oss også for å framstå som om NHF eier forskriftene. Vi har skrevet
høringsuttalelser på de endringsforslagene som har kommet og har svart på kritikken i media og i
egne informasjonskanaler. Også regionene har engasjert seg i denne saken. Blant annet har NHF
Oslo tatt til motmæle overfor Selvaag Bolig og OBOS gjennom kronikker. Vi opplever det svært
viktig at hele NHF er våkne og oppmerksomme på eventuelle forsøk på å svekke kravene til universell utforming, og kompromissløse i forhold til å beholde dagens krav til manøvreringsarealer, mål på
betjeningshøyder og passasjer, betjeningskraft og stigning.

Magnhild Sørbotten, regionleder i NHF Oslo, gikk Selvaags og OBOS’ argumenter nøye etter i sømmene i
dette leserinnlegget i Dagsavisen oktober 2012.

22

Tilgjengeligheten i eksisterende bygg - en lang vei å gå
Den utestengelsen av funksjonshemmede som
skyldes dårlig tilgjengelighet i eksisterende
bygg, er langt mer krevende å motarbeide enn
tilgjengeligheten i nybygg. På dette området
er det snakk om til dels store kostnader og
tilsvarende liten betalingsvilje. NHFs påvirkningsarbeid på dette området er derfor desto
mer viktig for at ikke målet om tilgjengelighet i
eksisterende bygningsmasse skal bli lagt bort.
Tilgjengelighet på skolene har som nevnt første
prioritet i NHF, og er omtalt under satsningsområde 2 - skole. Når det gjelder bolig, anslås
det at kun ca. 7 % av den totale boligmassen er
tilgjengelig for personer som bruker rullestol.
Dette gir snevre muligheter både for å bo og for
å dra på besøk til andre. Over 20.000 av landets
ca. 27.000 boligblokker er uten heis. Ettermontering av heis vil kunne øke andelen tilgjengelige
boliger betydelig. NHF har krevd økning i
tilskuddsordningen for ettermontering av heis
i forbindelse med statsbudsjettene de siste fire
årene. Statsbudsjettet for 2012 hadde en gledelig
økning på 100 % for posten, fra 5 millioner kr
til 10 millioner kr. NHF mener fortsatt beløpet
er altfor lavt. Budsjettet for 2013 har heistilskud-

det inkludert i en større pott uten øremerking.
Vi er usikre på hva dette får å si for situasjonen,
men følger med på utviklingen. NHF vil fortsatt
bruke høringer i forbindelse med statsbudsjettet
som arena for å påvirke myndighetene til å øke
denne satsingen.
Når det gjelder tilgjengeligheten til eksisterende
bygg, har det også vært høy aktivitet i NHFs
regioner, som har klaget virksomhetseiere inn
til Likestillings- og diskrimineringsombudet,
eller henvendt seg på andre måter for å oppnå
forbedringer i lokale bygg og/eller uteområder.
Spesielt vil vi nevne Sentrumsprosjektet i NHF
Nord-Norge, som kombinerer de to hovedsatsningsområdene anvendelse og oppfølging
av Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven
og arbeid med å fremme universell utforming.
I dette prosjektet kartlegger regionen inngangspartiene til allmennrettede virksomheter i
nordnorske kommunesentra. Gjennomsnittet av
kartleggingene viser at 9 av 10 allmennrettede
virksomheter utestenger bevegelseshemmede, og
at størstedelen av utfordringene er relativt enkle
og rimelige å løse.

Regionkontorleder
Lizett Skottestad
finner blant annet
tunge dører og altfor
bratte ramper når
hun tester tilgjengeligheten i nordnorske
kommunesentre.
Faksimile fra
Vesterålens Avis 10.
januar 2013.
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Etter kartleggingen avholdes det møter med eieren av den kartlagte virksomheten, som får informasjon om de konkrete utfordringene som er funnet og hvilke krav som stilles i DTL. NHFs brosjyre
”Velkommen inn” blir delt ut som veiledningsmateriell. Resultatene blir også presentert for lokalpolitikere, administrasjon, kommunale råd for funksjonshemmede, næringsliv og næringsdrivende i et
eget dialogmøte.
NHF Nord-Norge gjennomførte også en regional konferanse kalt ”Universell utforming som likestillingsstrategi” høsten 2012, som hadde et program skreddersydd etter nordnorske kommuners
kunnskapsbehov. Konferansen hadde svært kompetente og ettertraktede foredragsholdere, som for
eksempel advokat Geir Lippestad som snakket om universell utforming som verdigrunnlag

Samferdsel
Viktig bidragsyter for mer tilgjengelig transport
Det er ennå langt fram til målet om at kollektivtrafikken skal være universelt utformet. NHF
har imidlertid hatt flere seire på dette området.
NHF sentralt deltok i flere år i arbeidet med
NSBs nye togsett, Flirt, som ble satt i trafikk
våren/ sommeren 2012. I april 2012 mottok
NSB ikke mindre enn to design-priser for disse
togene fra Norsk Designråd - Design for alleprisen og Hedersprisen for god design. NHF
har jobbet tett sammen med NSB gjennom hele
designprosessen og har dermed bidratt aktivt til
at Flirt-togene ble verdig disse prisene. Norges
Handikapforbund fikk også ros i forbindelse
med prisutdelingen, for å ha vært en avgjørende
bidragsyter i arbeidet med å sikre at toget fikk
god brukbarhet også for funksjonshemmede.
I forbindelse med Flirt-prosjektet har NHF
gått inn for å påvirke offentlige myndigheter og
Jernbaneverket til å prioritere utbedringer av
de jernbanestasjonene som Flirt skal trafikkere,
slik at det blir trinnfri atkomst til alle dører i de
nye togsettene. Problemstillingen har vært tatt
opp i alle møter med samferdselsministeren og
i departementets tog-gruppe, samt i formelle
og uformelle møter med representanter fra alle
partier på Stortinget. Dette har også vært et av
våre sentrale krav i forbindelse med påvirkningsarbeidet i tilknytning til Nasjonal Transportplan.
NHF sentralt startet våren 2012 et fellesprosjekt
med en målsetting om å påvirke til større fokus
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på universell utforming av Flirt-stasjonene. Prosjektet var tenkt som et samarbeid mellom NHF
sentralt og regionene som huser Flirt-stasjonene,
det vil si NHF Innlandet, NHF Øst, NHF Oslo
og NHF Oslofjord Vest. I prosjektarbeidet ble
en rekke av stasjonene kartlagt og man startet
arbeidet med å utarbeide en plan for et videre
påvirkningsarbeid. NHF sentralt måtte dessverre
avslutte sin del av arbeidet i dette fellesprosjektet
i slutten av 2012, da vår politiske rådgiver og
koordinator for prosjektet sluttet i sin stilling.
NHFs innsats i forhold til universell utforming
av Flirt-stasjonene, har dessverre ikke resultert i
de endringene som vi har ønsket. Foreliggende
Nasjonal Transportplan sier at man skal prioritere å oppgradere disse stasjonene, men Jernbanetilsynet har stilt krav om økt sikkerhet ved
en rekke stasjoner, og det er disse kravene som
har blitt prioritert.
En del av NHFs arbeid med togstasjoner, har
dreid seg om å få flere utendørsheiser der det
trengs. På dette området har vi jobbet systematisk mot Jernbaneverket, med det resultatet at
Jernbaneverket har anbefalt at det skal installeres
heis alle steder der man må forflytte seg over
eller under jernbanespor.
I denne perioden har det også vært lagt ned mye
ressurser på tilgjengeligheten til fly og lufthavner.
Norges Handikapforbund deltok i forarbeidene

Norges Handikapforbund fikk mye ros for vårt bidrag til universell utforming av de nye, prisbelønte Flirttogene til NSB. Skjermbilde fra nhf.no april 2012.

til nye forskrifter for utforming av lufthavner
som ble lagt fram i juli 2012. NHF vurderte
forslaget til ny forskrift som tilfredsstillende - vi
hadde fått gjennomslag for viktige prinsipper.
Departementet jobber nå med forslaget og
høringsinnspillene som kom inn høsten 2012,
og det gjenstår å se hva det endelige resultatet
blir. NHF sentralt har også gitt innspill i planleggingen av utbyggingen av terminal 2 ved Oslo
Lufthavn Gardermoen og terminal 3 på Bergen
Lufthavn Flesland, som begge skal stå ferdig i
2017.
I 2010 deltok NHF i departementets arbeidsgruppe i forhold til ny parkeringsregulering.
Departementets konklusjoner har ennå ikke

blitt presentert. I 2011 og 2012 har vi imidlertid
etterlyst departementets utredning i alle de sammenhenger der det har vært naturlig.
Flere av NHFs regioner har dessuten engasjert
seg i TT-tilbudet i sine regioner. Spesielt har
dette vært et brennhett tema i Oslo, der det har
vært store problemer med TT-ordningen etter at
den ble overtatt av Samres. NHF Oslo har jobbet
aktivt politisk, i en egen referansegruppe og med
flere alliansepartnere, for å få Oslos TT-ordning
tilbake i sporet. Brukergruppenes medvirkning
har medført betydelige forbedringer. NHF Oslo
har vært pådriver for at også studenter skal ha et
månedlig egenandelstak på TT-utdanningsreiser.
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Oslo har hatt store problemer med TT-ordningen etter at den ble overtatt av det svenske firmaet Samres. NHF Oslo engasjerte seg sterkt sammen med flere brukergrupper i denne saken, og bidro til flere
forbedringer. Skjermbilde fra NRK Østlandssendingens nettsider 16. februar 2011.

Fra 1.1.2013 er dette innført og de mest aktive
studentene vil dermed få et årlig kostnadskutt på
9-10.000. Når den statlige ordningen for arbeidsog utdanningsreiser innføres i Oslo om 2 år,
vil det imidlertid medføre at mange studenter
vil miste retten til arbeids- og utdanningsreiser.
NHF Oslo jobber videre med å sikre tilbudet til
dem dette gjelder..
I NHF Nordvest har fokuset vært rettet mot fergetilbudet, og spesielt i Flora-bassenget, der passasjerer i rullestol måtte heises om bord på grunn
av utilgjengelige ferger. Etter et aktivt pådriverarbeid, som utviklet seg til et godt samarbeid med
fergeselskapet Fjord 1, satte fergeselskapet inn en
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ny tilgjengelig båt i Flora-bassenget.
For øvrig har NHF sentralt engasjert seg i arbeidet med å lov- og forskriftsfeste krav til utforming av transportmidler og infrastruktur. Samtidig
har vi engasjert oss i planarbeidet, og deltatt
i større enkeltprosjekter som vil få store konsekvenser for transporttilbudet. Selv om NHFs
innsats har vært fokusert og målrettet, har det
ikke kommet store nok offentlige investeringer til
å sikre universell utforming av kollektivtrafikken.
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Omtrent en milliard mennesker, det vil si 15 % av jordens befolkning, lever med funksjonsnedsettelse
(World Report on Disability (2011, WHO)). Og 80 % av alle funksjonshemmede bor i lavinntektsland, der vilkårene for funksjonshemmede er aller dårligst. Fordommer og uvitenhet, manglende
helsetjenester, liten tilgang til skolegang og utdanning og til å skaffe seg en inntekt å leve av, fører ofte
til at funksjonshemmede blir utestengt fra å delta i samfunnet. Kvinner med funksjonsnedsettelser er
gjerne dobbelt diskriminert, og lever svært utsatt.
Gjennom vårt internasjonale bistandsarbeid, ønsker NHF å yte langsiktige bistand til funksjonshemmede i fattige land. En viktig del av vårt arbeid dreier seg om å fremme menneskerettighetene og
styrke de demokratiske prosessene i de landene vi arbeider.

Metodikk og satsningsområder
Organisasjonsutvikling er en viktig del av NHFs bistandsarbeid. Både i Norge og i det internasjonale
arbeidet, har vi erfart at det nettopp er ved å ta utgangspunkt i og bygge opp funksjonshemmedes
egen kompetanse, at vi best sikrer at innsatsen kommer funksjonshemmede til gode og gir grobunn
for varige endringer. Derfor er det en forutsetning i våre prosjekter at funksjonshemmede og deres
organisasjoner deltar aktivt på alle nivåer.
Gjennom vår støtte til organisasjonsutvikling har vi et mål om å bidra til at våre partnerorganisasjoner kan fungere som bidragsytere og premissleverandører i samfunnsutviklingen, gjennom utforming
av lover, retningslinjer og planer, og ikke minst tiltak, som inkluderer funksjonshemmede.
NHFs internasjonale bistandsarbeid baserer seg på Community Based Rehabilitation (CBR), på norsk
oversatt til lokalbasert rehabilitering. Lokalbasert rehabilitering handler om at den enkelte funksjonshemmede skal få ivaretatt sine behov, innfridd sine rettigheter og utviklet sine muligheter i samspill
med familien og lokalsamfunnet. En stor del av dette arbeidet handler om å gjøre lokalsamfunnets
ressurser, tjenester og institusjoner tilgjengelig også for mennesker med funksjonsnedsettelser, og
dermed også gi funksjonshemmede mulighet til å bidra aktivt og være en ressurs i samfunnet. CBR er
dermed en viktig strategi for å implementere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Det enkelte lands myndigheter har et særskilt ansvar for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter er
oppfylt. NHF jobber derfor sammen med myndighetene i våre samarbeidsland, for å få på plass CBR
som en nasjonal strategi. En vesentlig del av vår støtte går til kompetansehevende tiltak innen helse,
utdanning og arbeid, og sosial og politisk deltakelse.
NHF har gitt et anselig bidrag til utviklingen av CBR, både gjennom prosjektene våre i Afrika og
Midtøsten, og globalt gjennom deltakelse i internasjonale nettverk av organisasjoner og aktører
som er engasjert i bistand og utviklingshjelp - international disability and development consortium
(IDDC) og global partnership og disability and development (GPDD). Gjennom disse nettverkene
arbeider NHF for å styrke kvaliteten på og omfanget av CBR internasjonalt. Denne innsatsen ble gitt
en tydelig anerkjennelse da vi høsten 2012 ble valgt av Verdens Helseorganisasjon til å sitte i Executive Committee, det øverste organet, i CBR Global Network - et globalt nettverk initiert av WHO for
å fremme og utvikle CBR som bistandsstrategi overfor funksjonshemmede.
Foto side 28: Shutterstock.com/Jitka Volfova

Det er stor mangel på faktabasert kunnskap om internasjonale prosjekter og programmer rettet mot
funksjonshemmede. Derfor har NHF med støtte fra NORAD etablert et femårig prosjekt som skal
gå fra 2010 til 2014, for å styrke dokumentasjon og forskning på tvers av alle våre bistandsprogrammer. Hensikten er at vi skal kunne planlegge og gjennomføre programmene våre på mest mulig
informert grunnlag. Prosjektet startet i Malawi i 2010 og har i løpet av 2011 og 2012 også blitt introdusert i Uganda og Zambia. Prosjektet går ut på at vi driver kartlegging av eksisterende materiell/
rapporter i landene vi arbeider, og bygger kompetanse om hvordan dokumentasjonen i programmene
våre kan styrkes.
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Arbeidet vårt på dette området har også vært interessant for andre bistandsaktører, og har blitt presentert i flere internasjonale møter som har til felles at de fokuserer på forskning relatert til funksjonshemming og utvikling, som for eksempel 3rd AfriNEAD Symposium i Zimbabwe (november 2011),
Oslo Conference on Disability and Development: Rights Politics and Practice (oktober 2012) og ved
First World CBR Congress in India (november 2012).

Prosjektene

Simon Peter Lukuta (til høyre) begynte som skopusser. Nå er han en framgangsrik forretningsmann, og
driver et verksted som produserer lærvarer og et utdanningssenter for andre som vil lære håndverksfaget. Totalt sysselsetter han 15 mennesker. I 2011 ble han hedret med en høythengende pris for hva han
har klart å skape ved hjelp av Ugandas mikrofinanssystem. Bildet til venstre viser prisvinnerne i 2012.

Fattigdomsreduksjon og holdningsendringer takket være spareog lånegrupper i Uganda
Mikrofinans er et samlebegrep på ulike økonomiske bistandstiltak med en målsetting om å løfte
mennesker ut av fattigdom. Mikrofinanstjenester tilpasses fattige menneskers behov og økonomi,
og har vist seg å være et godt hjelpemiddel for å styrke deltakernes livsgrunnlag. NHFs prosjekter
i Uganda er på mange måter banebrytende innenfor mikrofinans. I motsetning til mange andre
mikrofinansprosjekter, tilbyr ikke våre prosjekter kapital, men fokuserer på bevisstgjøring rundt den
enkeltes behov og muligheter, og gir opplæring til medlemmer av sparegrupper, entreprenører og
mikrofinansinstitusjoner. Prosjektene vekker internasjonal interesse og de prosjektansvarlige i Uganda (organisasjonene National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU) og Association of
Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)) har deltatt i flere internasjonale fora, som for eksempel EU. Mikrofinansprosjektene har videre inspirert til et samarbeid med Norges Handelshøyskole
(NHH), som på slutten av 2012 fornyet avtalen med NHF rundt et større forskningsprosjekt knyttet
til spare- og lånegrupper i Uganda.
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En voksende forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter i
Lesotho
Paraplyorganisasjonen Lesotho National Federation of Organisations for the Disabled (LNFOD)
har blitt en aktør å regne med i Lesotho. Finansiell og faglig støtte til organisasjonsutvikling har
resultert at organisasjonen har blitt en sterk pådriver for funksjonshemmedes rettigheter på flere
arenaer. LNFOD kan blant annet ta mye av æren for vedtaket om en nasjonal politikk for funksjonshemmede og rehabilitering (National Disability and Rehabilitation Policy) i 2011, en valglov som
inkluderer funksjonshemmede (National Assembly Electoral Act 2011) i 2011, og et vedtak i kabinettet om implementering av FN-konvensjonen for funksjonshemmede (Cabinet Memorandum to
domesticate Convention on the Rights of Persons) i 2012. Under fjorårets valg omfattet majoriteten
av de politiske partienes partiprogram inkludering av funksjonshemmede, og for første gang ble TV
intervjuer og valginformasjon tolket på tegnspråk.

Funksjonshemmede kvinner i lederstillinger i Sør Afrika
Paraplyorganisasjonen Disabled People South Africa (DPSA) er NHFs samarbeidspartner i Sør
Afrika. En viktig del av NHFs støtte til DPSA, dreier seg om å styrke funksjonshemmede kvinners
stilling på alle områder, både i organisasjonen og i samfunnet for øvrig. I 2011 startet vi med ledertrening for funksjonshemmede kvinner, noe som har ført til en økning i antall kvinner som sitter i
ulike verv og lederstillinger. Organisasjonsutvikling generelt, samt mobilisering av medlemmer, har
vært andre fokusområder som har bidratt til at DPSA per i dag er en sterk talsmann og pådriver for
funksjonshemmede i Sør Afrika. Opplæring i FN-konvensjonen for funksjonshemmede har vært et
viktig verktøy som har gjort DPSAs representanter mer effektive i sitt pådriverarbeid for funksjonshemmedes rettigheter.

Sammen står vi sterkere - internasjonal fellesinnsats i Malawi
I løpet av de to siste årene har NHF inngått et tettere samarbeid med CBM (opprinnelig Christoffel
Blinden Mission), en internasjonal organisasjon med lang erfaring innen rehabilitering av synshemmede, og som har støttet rehabiliteringstiltak i Malawi i over ti år. Samarbeidet går på å få Malawiske
myndigheter til å sikre at funksjonshemmedes rettigheter er inkludert i lovverk, strategier, planer og
tjenester i landet. Samarbeidet har kommet til utrykk gjennom felles finansiering av kartlegging, og
studier av dagens praksis i forhold til inkludering av funksjonshemmede i offentlig virksomhet. I
samarbeid med WHO har CBM og NHF gjennomført et seminar for nøkkelpersoner innen helse-,
sosial- og utdanningssektorene, både i offentlig sektor og blant viktige private tjenesteleverandører.
For å gjennomføre arbeidet med å inkludere funksjonshemmede i offentlige tjenester, har NHF og
CBM sammen finansiert en rådgiverstilling i det ansvarlige departementet i Malawi.
På samme måte arbeider vi for at funksjonshemmede skal få tilgang til de tiltak og tjenester de rettmessig har krav på, i sine lokalsamfunn. I samarbeid med funksjonshemmedes egne organisasjoner,
sørger vi for at både offentlige og private aktører inkluderer mennesker med funksjonsnedsettelser
både i planer og i gjennomføring lokalt.
Den malawiske paraplyen av funksjonshemmedes organisasjoner, FEDOMA, har kjørt en utrettelig
kampanje for å få en lov for funksjonshemmede på plass. De lyktes i 2012, da det malawiske parlamentet vedtok loven. FEDOMA har utmerket seg både ved bruk av tradisjonelle lobby- og påvirkningsmetoder, og ikke minst ved å bruke Facebook for å nå ut med budskapet.
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”Dollywood Productions – Films by Disabled Youth” handler om at ungdommer produserer egne filmer med
utgangspunkt i hvordan de opplever sin situasjon som ung og funksjonshemmet i Sør-Afrika. Dollywoodprosjektet bidrar til å øke ungdommenes egen selvtillit og påvirke andre folks holdninger til funksjonshemmede. Tekst og foto: Elin Fjestad/Atlas-alliansen.

Med fokus på ungdom: samarbeid med Operasjon Dagsverk i Sør
Afrika, Malawi og Uganda
Med midler fra Operasjon Dagsverk 2009, har NHF i samarbeid med flere partnere jobbet med å
bedre vilkårene for funksjonshemmet ungdom i Sør Afrika, Malawi og Uganda. Fokus har vært på
inkluderende utdanning, og mye av dette arbeidet er drevet av ungdom selv. Dette samarbeidet har
resultert i at flere skoler er bedre tilrettelagt enn før, flere funksjonshemmede barn og ungdom får
utdanning og det er tydelig at foreldre, lærere og medelever har endret holdninger til funksjonshemmede.
I tillegg har NHF vært involvert i et regionalt filmprosjekt sammen med andre organisasjoner i AtlasAlliansen, lokalt døpt «Dollywood Productions» i Sør Afrika og «Nilewood Productions» i Uganda.
Gjennom dette prosjektet får funksjonshemmet ungdom lære å uttrykke seg og fortelle sine historier
gjennom å skape film. Filmene har blitt svært godt mottatt, blant annet har de blitt vist på kino i
Kampala. Noen av filmene ser du her: http://www.youtube.com/watch?v=HGj6pL6G3SM&list=PL
38F4792BE9B2E232
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Lars Sigurd Valvatne fra den norske
ambassaden deltok på seminaret der
regjeringsrepresentanter fra Zambia uttrykte at regjeringen ønsker å satse på
lokalbasert rehabilitering som den
viktigste strategien for politikk og reformer i forhold til funksjonshemmede.

Strategiske virkemidler og lokalbasert rehabilitering – en ny
tilnærming i Zambia
Offentlige tjenester som er tilpasset funksjonshemmedes behov, er en mangelvare i Zambia. De få
som finnes, bærer sterkt preg av veldedighet, og er segregerte programmer og særtiltak som ikke
fremmer funksjonshemmedes deltakelse i samfunnet. NHF startet forsiktig dialog med Zambiske
myndigheter for to år siden. Tett kontakt, med hyppige møter, deltakelse på kurs, konferanser og
studieturer til andre av NHFs partnerland, har ført til at Zambiske myndigheter nå ønsker å bruke en
rettighets- og lokalbasert tilnærming (CBR) for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter innfris. Det
er et paradigmeskifte i Zambia at man flytter fokus fra segregerte og institusjonsbaserte tiltak til et
mer helhetlig arbeid for inkludering av funksjonshemmede i det ordinære offentlige tilbudet. NHF vil
i løpet av kort tid signere en formell samarbeidsavtale med zambiske myndigheter, som innebærer at
NHF skal bidra til å utvikle CBR som offisiell og nasjonal strategi i landet.
ZAFOD, Zambias paraply av funksjonshemmedes organisasjoner, har etablert den første, og enn så
lenge den eneste selvstendige enheten i Afrika for oppfølging av FN-konvensjonen om rettighetene
til mennesker med funksjonsnedsettelser. Enheten, som heter Independent Monitoring Unit / IMU,
har så langt produsert den første periodiske rapporten (www.imuzambia.org) hvor de gjør opp status
på ulike samfunnsfelt og gir anbefalinger til myndighetene. For tiden jobbes det med en skyggerapport på myndighetenes første offisielle rapport på konvensjonen til FN. Slike rapporter er viktige
verktøy for påvirkningsarbeidet i Zambia.

Gryende lokalt eierskap og inkludering i Palestina
I 2011 og 2012 har vi sett en viktig økning i det lokale eierskapet til CBR-programmet i Palestina.
Lokale myndigheter overtar nå driftsansvaret for programmet, basert på egne forutsetninger, økonomiske ressurser og tilgjengelig personell. CBR-programmet i Palestina har også et økt fokus på å
få andre store aktører til å inkludere funksjonshemmede, både på policy nivå og i sine tiltak. For
eksempel har Stars of Hope (en organisasjon av funksjonshemmede kvinner) lykkes i å sikre funksjonshemmede kvinner lån gjennom et samarbeid med ASALA´s mikrofinansprogrammer, som er en
organisasjon for næringsdrivende kvinner. Videre har 50 organisasjoner i Jenin og Nablus signert og
forpliktet seg til å følge spesifikke etiske retningslinjer som skal sikre inkludering av funksjonshemmede, ikke bare i det arbeidet de gjør, men også i egne organisasjonsstrukturer. Landets åtte politiske
partier har på samme måte signert etiske retningslinjer og forpliktet seg til å inkludere funksjonshemmede i sine aktiviteter, for dermed å sikre at deres behov ivaretas i politiske prosesser og i valg.
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