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Forord

Nå som tiden er inne for å gjøre opp status for
de siste to årene, kjenner jeg stolthet. Jeg er stolt
av å være forbundsleder i en organisasjon der vi
oppnår så mye. Den politiske rapporten du nå
leser, viser nemlig at Norges Handikapforbund
har vært med på å skape viktige endringer i løpet
av de to årene som har gått. Hvis vi hadde lagt alle
de politiske rapportene våre ved siden av hverandre, tror jeg det hadde vært tydelig å se at vi i
denne perioden har kommet et langt skritt videre
med å skape viktige samfunnsendringer for funksjonshemmede. Rettighetsfestingen av brukerstyrt
personlig assistanse er en viktig milepæl. Seieren
om snusirklene knyttet til regjeringens ønske om
å endre byggteknisk forskrift, TEK 10, en annen.
I tillegg kommer alle de små og store prosjektene
for å bedre tilgjengeligheten rundt om i landet
vårt. Dette er bare noen ganske få eksempler.
Mange andre er omtalt i denne rapporten.
Disse seirene har skjedd til tross for at vi har vært
i en økonomisk situasjon der vi har måttet gjøre
nedskjæringer i en allerede godt beskåret bemanning. Årsaken er at vi jobber annerledes enn før.
Vi har i større grad enn tidligere klart å skape god
samhandling i organisasjonen. Dette viste seg
blant annet i forbindelse med stortingsvalget for
to år siden, og spesielt da en samlet organisasjon
med stort trykk klarte å sette fokus på nødvendigheten av å utbedre tilgjengeligheten på norske
skoler. Jeg vil gjerne takke dere alle for innsatsen
og samarbeidet i perioden.

front i saker som har betydning for funksjonshemmede, noe jeg mener er avgjørende for at vi blir
hørt.
Selv om det har skjedd positive endringer, står vi
også overfor mange nye utfordringer. Kommunereformen som regjeringen ønsker å gjennomføre,
innebærer en betydelig forskyvning fra en velferdsstat til en velferdskommune. Det betyr at vi
må intensivere arbeidet med å sikre at vi har gode
medarbeidere som kan kjempe for funksjonshemmedes rettigheter og muligheter lokalt. Levekårssituasjonen for funksjonshemmede er under press.
Trygdeordningene endres. Arbeidslivet er fremdeles en arena der funksjonshemmede ikke så lett
får innpass. Vi er nødt til å skjerpe innsatsen for å
bedre funksjonshemmedes muligheter til arbeid.
I tiden som kommer blir det viktig å innrette verktøyet NHF slik at vi klarer å håndtere de utfordringene vi står overfor. Det er avgjørende at vi
klarer å trekke lasset sammen i en felles retning for
å sikre funksjonshemmedes velferd og utfoldelsesmuligheter framover. Under landsmøtet vil vi
starte en debatt og en prosess som skal handle om
hvordan organisasjonen bør utvikles videre. Alternativene er flere og ingen avgjørelser er tatt. Jeg
håper på stort engasjement i de viktige samtalene
vi skal ha framover.

De siste årene har vi også jobbet aktivt med å
danne nye allianser. Funksjonshemmedes organisasjoner står nå tettere sammen og danner felles
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Likestilling

Hovedutfordringer:

Politisk mål for perioden

• Å bruke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
på en mest mulig effektiv måte.

• At DTL skal brukes mer aktivt i likestillingskampen
for mennesker med funksjonsnedsettelser.

• Å bidra til at diskrimineringsvernet blir bedre enn i dag.

• At diskrimineringsvernet for menneske med
funksjonsnedsettelser skal bli bedre enn hva det er i DTL.

• Å bidra til at Norge underskriver og ratifiserer
tilleggsprotokollen til konvensjonen for rettigheter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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Endret diskrimineringslovgivning, fortsatt klagepraksis
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har gjennomgått en revisjon og trådte i kraft i ny versjon
fra 1.1.14. I løpet av 2014 ble det også kjent at regjeringen har begynt arbeidet med en felles diskrimineringslovgivning, hvor kjønn, etnisitet, religion, seksuell legning, funksjonsnedsettelse og
andre diskrimineringsgrunnlag skal omfattes av én
og samme lov. NHF har ikke gått inn for å få endringer i det nåværende lovverket i denne landsmøteperioden, men har sendt innspill til departementet om hvilke temaer og rettigheter som bør
sikres i det nye lovverket.
NHF har fortsatt praksisen med å sende inn diskrimineringssaker til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), og det har gått ut oppfordringer til medlemmer og tillitsvalgte om å klage

når man opplever diskriminering. Målet har dels
vært å påvirke virksomhetseiere til å legge til rette
for likestilling, dels å synliggjøre overfor ombudet
og myndighetene at diskrimineringsvernet fremdeles ikke er godt nok.
NHF sentralt utarbeidet et eget klageskjema, som
ble spredd via alle NHFs informasjonskanaler.
NHFs regioner mottar mange henvendelser fra
personer som opplever å bli diskriminert, og veileder og viser til de klagemulighetene som finnes.
Flere av regionene sender også klager selv. Blant
annet har NHF Trøndelag fulgt opp med flere anmeldelser til LDO. På bakgrunn av dette arbeidet
ble blant annet Røros Rådhus, Hitra Turistservice
og Backlund Hotell betydelig utbedret i løpet av
2014.

FN-konvensjonen – internopplæring, tilleggsprotokoll og
rapportering til FN
Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som
Norge forpliktet seg til å følge i juni 2013,
slår fast at de alminnelige menneskerettighetene gjelder fullt ut for funksjonshemmede og forklarer hvordan menneskerettighetene skal forstås og gjennomføres. Dette
innebærer blant annet en plikt for statene til
å bekjempe diskriminering og jobbe for et
mer tilgjengelig samfunn.

Konvensjon om
rettighetene til
mennesker med
nedsatt funksjonsevne

NHF har hatt høyt fokus på FN-konvensjonen i denne landsmøteperioden. Konvensjonen er fortsatt relativt ny både for de
organisasjonene som den er aktuell for, politikerne og embetsverket. Opplæring i konvensjonen har dermed vært viktig i perioden, og konvensjonen har vært hovedtema
på flere foredrag, møter og konferanser internt i NHF. Det har også blitt utarbeidet en
egen informasjonsfolder om FN-konvensjonen i serien NHF mener.
NHF har videre drevet aktivt påvirkningsarbeid for ratifisering av tilleggsprotokollen,
som omhandler individuell klagerett til FN.
Kravet har blant annet vært fremmet i flere

NHF mener

FN-konvensjonen
FN-konvensjonen sikrer menneskerettighetene for
funksjonshemmede
Menneskerettighetene skal gjelde for alle mennesker, uten unntak. Likevel
har funksjonshemmede i praksis ikke hatt tilgang til de samme rettighetene
som andre. Det er bakgrunnen for at FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i 2008. Konvensjonen slår
fast at funksjonshemmede har de samme rettighetene som andre, og tydeliggjør
hvordan rettighetene skal sikres i praksis.
Norge har signert og ratisert konvensjonen. Det betyr at norske myndigheter
er forpliktet til å sikre at menneskerettighetene til funksjonshemmede blir
respektert fullt ut. FN-konvensjonen er imidlertid ikke en del av norsk lov.
Norges Handikapforbund er opptatt av at norske myndigheter må trappe opp
arbeidet med å innfri menneskerettighetene i praksis, slik at funksjonshemmede
kan leve selvstendig og delta i samfunnet.

NHF_Mener_FN-konvensjonen.indd 1

25.09.2014 10:38:05

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (til venstre) har vært et
nyttig verktøy i det interessepolitiske arbeidet. NHF har også laget en egen
folder til bruk i påvirkningsarbeidet (til høyre).
7

møter med stortingspolitikere. Regjeringen har besluttet at Stortinget i løpet av 2015 skal behandle
dette spørsmålet, sammen med tilleggsprotokollene til Barnekonvensjonen og konvensjonen om
økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter.
Samarbeid med andre organisasjoner som er berørt av konvensjonen, er en naturlig del av arbeidet med FN-konvensjonen. NHF har etablert
et løst samarbeid med våre danske og svenske søsterorganisasjoner, der vi diskuterer ulike utfordringer ved bruk av konvensjonen. Dette samarbeidet har vært spesielt nyttig med tanke på
rapporteringen til FN på konvensjonen. NHF ble
også tatt opp i NGO-Forum for Menneskerettigheter vinteren 2014, som vil bli viktig for å diskutere menneskerettighetsspørsmål i tiden som
kommer.

Norske myndigheter skal levere en rapport til FN
i juli 2015, som beskriver hvordan myndighetene
jobber med å innfri forpliktelsene i konvensjonen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har tilsynsansvaret for konvensjonen og skal skrive rapport om hvordan de mener norske myndigheter
jobber, hvordan norsk praksis fungerer og om lovverket er i samsvar med konvensjonens intensjon
og målsetting. I tillegg skal det leveres en tredje
rapport - sivilsamfunnets egen skyggerapport, der
funksjonshemmede selv og organisasjonene kan
gi et utfyllende bilde av forholdene. NHF deltar i
arbeidsgruppen som jobber med sivilsamfunnets
rapport til FN. Arbeidet blir koordinert og ledet
av FFO. Regjeringens utkast til statsrapport ble
sendt på høring i mars, og skyggerapporten vil bli
ferdigstilt høsten 2015.

Hatprat og hatkriminalitet under lupen
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Hatprat og hatkriminalitet kom i regjeringens søkelys i 2014 og har også fått stor
oppmerksom fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dette arbeidet er i startgropen både hos oss og i en del andre organisasjoner, men vil nok bli viktigere i tiden
som kommer.

Hatprat, og NHF Oslos regionkontorleder
sitter i kampanjekomiteen. Kampanjen er
den norske delen av Europarådets No Hate
Speech kampanje. Gjennom kampanjen har
det blitt gjennomført rundbordskonferanse
om Hatprat og funksjonshemmede og en
ungdomskveld rundt samme tema.

Sent på høsten i 2014 fikk NHF sentralt invitasjon til og deltok i et møte om hatprat i
statsministerboligen. I etterkant holdt NHF
et innlegg om hatprat mot funksjonshemmede hos Redd Barna. NHF Oslo er det organisasjonsleddet som i ettertid har engasjert
seg mest aktivt i arbeidet med Hatprat. NHF
Oslo har sluttet seg til kampanjen Stopp

I tillegg har NHFs generalsekretær hatt møte
med Landsforeningen for homofil frigjøring
(LLH) for et mulig samarbeid med andre organisasjoner rundt hatkriminalitet. Det er
planlagt å starte en registrering av kriminalitet basert på diskriminerende holdninger
blant våre medlemmer.

Tiltak og arrangementer for holdningsendring
NHF arrangerer flere store og
små tiltak landet rundt som har
som målsetting å bidra til positiv
holdningsendring overfor funksjonshemmede. NHF Sørvests
årlige arrangement Funkisdagen
er blant de arrangementene som
virkelig har utmerket seg som
en brobygger i så måte. Funkisdagen arrangeres hvert år, annet-

hvert år i Bergen og annethvert i
Stavanger.
Også skole-ambassadørene i Oslofjord Vest har gjort en solid
innsats for positiv holdningsendring. Ambassadørene er en
gruppe dedikerte ressurspersoner i regionen som reiser på
skolebesøk for å gi elever og læ-

rere en annerledes skolehverdag,
gjennom samtalegrupper, hinderløyper, rullestolrugby og rullestoldans. Gruppen er godt
skolert og har som ambisjon å
gjennomføre fire skolebesøk per
år. Tilbakemeldingene fra både
skolebarn og lærere er udelt positive.

Funkisdagen
Gjennom Funkisdagen lykkes regionen med å nå ut til en betydelig større
målgruppe enn de ellers gjør. Konserter, underholdning og morsomme aktiviteter bidrar
til stor oppslutning. Lokale ressurspersoner
og aktive lag er til stede og deltar på stands og
deler ut informasjonsmateriell. Arrangementet
skaper stort engasjement og har også åpnet
for at regionen har fått kontakt med lokalpolitikere, noe som igjen har vært nyttig i
det lokalpolitiske arbeidet.
FOLK FLEST: Slik så det ut da
Funkisdagen satte Bergen på
hodet i fjor. (Arkivfoto)

Funkisdagen ruller
videre til Stavanger
Faksimile fra Handikapnytt nr 04/12.
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Universell utforming
-fysisk tilgjengelighet
Hovedutfordringer

Politiske mål for perioden

• Å utvikle god tilgjengelighet og mulighet for likeverdig deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser i eksisterende bygg.

• At Regjeringen legger fram en handlingsplan for
hvordan Norge skal være universelt utformet innen
2025.

• Å sikre at krav om universell utforming ikke
svekkes i regelverket.

• At eksisterende publikums- og arbeidsbygg skal
være tilgjengelige og gi likeverdige forhold for
personer med funksjonsnedsettelser.

• Å utvikle transportløsninger med god tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser.

• At myndighetene utarbeider forskrift med tidsfrister for når alle grunnskolebygg skal være
universelt utformet.
• At universell utforming befester sin posisjon i
samfunnsplanleggingen.
• At offentlige transportmidler med tilhørende
infrastruktur skal være tilgjengelige for personer
med funksjonsnedsettelser.
• At transporttjenesten for funksjonshemmede
utvikles til en kommune- og fylkesovergripende
ordning etter nasjonale retningslinjer.
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Vant kampen om snusirklene
Det er spr
OSLO: Administrerende
direktør Baard Schumann i
Selvaag Bolig har vært den
fremste målbæreren for kravet
om forenkling av byggeforskriftene de siste par årene. Han
mener utspillet om at det
hverken vil bidra til billigere
eller bedre boliger, er uhørt.
– Det er sprøyt, og det kan du
sitere meg på. Selv arkitekter
må jo kunne regne ut at dette vil
gi billigere boliger, sier han.
Schumann mener regjeringens forslag ikke går langt nok,
og skulle gjerne sett at kravet
om rullestoltilgjengelighet ble
enda mer redusert.
– Da kunne vi komprimert
leilighetene enda mer. Folk
trenger ikke store ganger og
bad. De vil ha mer stue, sier han.
– Og vi kan bygge billigere,
fordi vi får plass til flere leiligheter i prosjektet, legger Schumann til.
– Og dermed tjener Selvaag
mer penger?
– Jeg har aldri lagt skjul på at
vi er i businessen for å tjene
penger. Jo billigere vi kan selge
boligen, desto flere selger vi.
– Gruppen som er uenig i
forenklingsforslaget, mener
det gir redusert bokvalitet for
den som kjøper boligen, hvis
leiligheten blir mindre?
– Disse folkene er ikke interes-
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Vil ha fart i by
Q ADVARER MOT FORSLAG.
Sivilingeniør Øyvind Bånerud
(bak fra venstre), Ari Soilammi fra Rådgivende ingeniørers forening, fagsjef Tor
Inge Hjemdal i Norske arkitekters landsforbund, Anders
Kirkhus (foran fra venstre)
fra Sintef byggforsk og Egil
Skavang i Arkitektbedriftene
i Norge. Foto: Mikaela Berg

Ikke billig, bare dårlig: Regjeringens forslag til forenklet byggekrav
gjør ikke boligene billigere, bare dårligere, ifølge en gruppe aktører
i byggenæringen.

REGJERINGENS FORSLAG
Q Målet med endringene: gjøre det
enklere og rimeligere å bygge bolig.
O Alternativ 1: Halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter som
bygges i et prosjekt trenger ikke å ta

OSLO: Statssekretær Per-Willy
Trudvang Amundsen (Frp) i
Kommunal- og regionaldepartementet sier at regjeringen er
opptatt av at det skal bli enklere
å bygge bolig, på grunn stort
etterslep.
– Man må gjøre noen valg i
krav kontra kostnader. Den
balansegangen ønsker vi å gjen-
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Sparer lite på kutt
Det blir mindre plass, og litt lavere
nytt regelverk.

Leilighet 1
Bygd etter dagens krav ( Tek 10)
QByggekostnad: 930.000 kroner

QKvadratmeter

Flere fagfolk i byggenæringen har stått samlet om å bevare kravene i TEK10. Faksimile fra Dagens Næringsliv 27. august 2014.

Den hardeste kampen i arbeidet med universell utforming denne perioden har knyttet seg til angrepene fra deler av boligbransjen, som har påstått
at tilgjengelighetskravene til nye boliger i teknisk
forskrift TEK10 fører til økte boligpriser. Selvaag
Bolig og NBBL er blant dem som har lagt ned betydelige ressurser over flere år for å få justert ned
disse kravene.
Kampen har i særlig grad dreid seg om arealkravene for å manøvrere innendørs med rullestol, de
såkalte snusirklene. Da Jan Tore Sanner tidlig i desember 2014 presenterte nye regler for boligbygging og gjorde det klart at kravene til innendørs
snusirkel for rullestol likevel ikke ville bli redusert,
var dette en viktig seier.
Selv om de nye reglene i TEK10 sier at halvparten
av de minste leilighetene er unntatt fra tilgjengelighetskravene, innebærer endringene at et flertall av nye boliger nå vil bli tilgjengelige for funk-

sjonshemmede. I tillegg er det av stor betydning at
statsråden med dette knesatte universell utforming
som et vesentlig prinsipp for boligutviklingen.
NHF har brukt betydelige ressurser på denne
kampen, og det er grunn til å tro at seieren skyldes
at vi har arbeidet strategisk og hardt over lang tid.
Vi har gjort grundige bakgrunnsundersøkelser,
både ved å se på tilsvarende krav i internasjonale
standarder og innhente kunnskap fra NAV om
rullestolers produksjonskrav, egenskaper og utbredelse.
Da myndighetene holdt fram svenske boligkrav
som eksempel på at det var mulig å senke kravene
til tilgjengelighet, innhentet vi erfaringer fra vår
søsterorganisasjon DHR i Sverige - som mener at
det svenske kravet er alt for lavt og ønsker å få endret det. Vi har også dannet sterke allianser både
med fagmiljøer og andre organisasjoner. Gjennom
dialog med NAV, Sintef Byggforsk, Standard
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FOTO: TORBJØRN TANDBERG/KMD

Snusirkelen består
Jan Tore Sanner skrinla til slutt forslaget om å krympe
snusirkelen i nye leiligheter.
11. desember i fjor offentliggjorde
kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner de nye, forenklede
reglene for utforming av nye boliger.
Reglene, som trådte i kraft fra nyttår,
innebærer en viktig seier for dem som
har kjempet for å beholde den såkalte
snusirkelen på 1,5 meter.
Samtidig åpnes det for å fravike
kravene om tilgjengelighet i halvparten
av ett- eller toromsleilighetene på 50
kvadratmeter eller mindre.
Dermed får byggebransjen delvis

om snusirkelen og andre tilgjengelighetskrav i byggeforskriften, den såkalte
Tek 10. Deler av byggenæringen har
drevet en langvarig kampanje for å få
redusert snusirkelen til 1,3 meter.
På den andre siden sto funksjonshemmedes organisasjoner, blant dem
Norges Handikapforbund, som har
argumentert med behovet for ﬂere
tilgjengelige boliger og prinsippet om
et samfunn for alle.

SNUDDE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere boliger

NHF vant kampen om snusirklene da Jan Tore Sanner skrinla sitt eget forslag. Faksimile fra Handikapnytt nr 1/15.

Norge og flere bransjeaktører har vi fått et godt
grunnlag for våre argumenter, som har blitt klart
og tydelig formidlet til myndighetene på mange
ulike arenaer, både i politiske møter, gjennom høringsrunder og medieutspill. Samarbeidet med
FFO, Unge Funksjonshemmede, Pensjonistforbundet og SAFO ga oss også en unik mulighet til
å samkjøre våre høringsutspill. Ved å danne felles
front med både organisasjoner og fagmiljøer og
tale med en stemme, har argumentene veid tungt i
de politiske prosessene.

Regjeringen har varslet at det vil komme en ny
byggteknisk forskrift, foreløpig kalt TEK 17. I
forbindelse med dette, er det igangsatt et arbeid
med å vurdere blant annet stigningsforhold på
ramper og bruk av løfteplattformer. Vi forventer
derfor flere kamper om tilgjengelighet og universell utforming også i tiden som kommer.

Valg 2013
I forbindelse med stortingsvalget i 2013, ble det
igangsatt et landsdekkende prosjekt kalt VALG
2013, som hadde som målsetting 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. Prosjektet skapte mye engasjement
og mobiliserte til stor innsats i organisasjonen, og
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det førte til nye måter å samarbeide på. Slik ble påvirkningen av politikerne på alle nivåer, kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt, sterkere og
mer slagkraftig. Sommeren og høsten 2013 lyktes
vi spesielt godt med å rette oppmerksomheten
mot manglende tilgjengelighet i skolebygg.

NHFs skoleprosjekt – en landsdekkende suksess

NHFs skolekartlegging fikk eksepsjonelt god mediedekning.
Skjermbilde av NRK Dagsrevyen

NHF har lenge hatt som mål å få myndighetene til å vedta en forskrift for når grunnskolebygg skal være universelt utformet og påvirke kommuner og skoleeiere til å utbedre
sine skolebygg, særlig der hvor det trengs forholdsvis små ressurser for å utbedre tilgjengeligheten. I 2013 ble dette arbeidet drevet av
NHF sentralt, basert på resultatene fra skolekartleggingen som ble gjennomført første
halvdel av året. Det ble blant annet utarbeidet
leserinnlegg og kronikker fra sentralt hold,
som kunne tilpasses lokale forhold og sendes
inn til lokalavisene.
Vi har fått sterke signaler om at NHFs skolekartlegging bidro til at Kommunenes Sentralforbund-fikk mandat og penger til å
utrede hvordan kommunesektoren kan tilret-

telegge for å komme i gang med enkle tiltak
for universell utforming i det offentlige rom.
Gjennom kartleggingen og VALG-prosjektet
fikk vi også eksepsjonelt god mediedekning
og et bredt nedslagsfelt, både politisk og i
befolkningen, med påfølgende beklagelser,
løfter om bedring og støtteerklæringer for
saken.
Satsingen på å nå ut til lokale og regionale
medier med skolekartleggingssaker førte
til slutt til at saken også fikk stor oppmerksomhet i nasjonale medier, og en større reportasje ble vist på NRK Dagsrevyen i slutten av
august 2013. På samme tid samarbeidet også
Barneombudet og LDO for aller første gang
om å sende et felles brev til både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionalde-

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barneombudet gikk
sammen om å rette fokuset mot den
diskrimineringen som foregår ved
at skolebyggene er utilgjengelige for
funksjonshemmede. Skjermbilde fra
ldo.no
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partementet. Undersøkelsen blir fremdeles
referert til i medier i sammenhenger der
skole debatteres politisk.
I 2014 ble arbeidet tatt videre av regionene, og tilpasset lokale forhold, ressurser
og prioriteringer. Her har det skjedd mye
i mange regioner. Inkluderende skole har
blant annet vært tema på flere internseminarer, konferanser og møter, i tillegg til at
det har blitt vektlagt i lokalpolitiske sammenhenger.
Et eksempel er NHF Innlandets arbeid,
som har basert seg på et tydelig kommunisert budskap om konsekvensene når funksjonshemmede elever ikke kan gå på sin
nærskole og konkret arbeid for å hindre segregering. I denne regionen har til og med
lokallag i kommuner med skoler som fikk
en ok score på skolekartleggingen, bidratt
helt konkret til at status er endret fra ok til
god tilgjengelighet.
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En skole for alle. Faksimile fra Quarten nr 1/2014

Handlingsplanen for universell utforming
NHF har overfor Regjeringen etterlyst ny handlingsplan for universell utforming etter at den forrige ble
avsluttet i 2013. NHF har gitt innspill om at eksisterende skolebygg må prioriteres i en ny plan. Regjeringen har varslet at en ny plan vil komme sommeren 2015, og at denne vil vektlegge IKT og velferdsteknologi. NHF har gitt innspill om at velferdsteknologi ikke hører hjemme i en handlingsplan for universell utforming. Vi har også etterlyst satsing på eksisterende bygg og skole.

Flere regionale utbedringsprosjekter
Flere regioner har bidratt til en utvikling i retning
av universell utforming i sine omgivelser. Blant
annet har NHF Trøndelag fått gjennomslag for
en ny type brostein med spesielt jevn overflate i
Trondheim sentrum, etter at det ble kjent at kommunen planla å legge utilgjengelig brostein i deler
av sentrum.
I NHF Nord Vest har det blitt gjennomført kurs
for brøytebilsjåførene i kommunene, slik at det
skal være framkommelig for funksjonshemmede
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også i perioder med mye snø. På enkelte kurs
har lokallaget vært med for å vise eksempler på
hvordan man kan brøyte på en slik måte at det
er mulig å komme seg til butikken, legen og på
jobben. Det har også vært gjennomført kurs for
de som utformer gater, fortau og inngangspartier.
Erfaringen tilsier at dialog mellom bruker, utfører,
arkitekt og ingeniør lokalt, gir praktiske resultater
i form av bedre tilgjengelighet. I Nord-Vest har
også fergetrafikken stått høyt i fokus, og regionen

Skjermbilder Adressa.no

har blant annet bidratt til at Norges eldste båtrute
i Kristiansund har blitt tilgjengelig for reisende
med rullestol.
Et møte mellom partene i regi av regionleder Per
Einar Honstad var avgjørende i saken. Her ble det
henvist til diskriminerings- og tilgjengelighetslovens krav om universell utforming, som innebærer
at passasjerer med rullestol, rullator, barnevogn
med mer, skal kunne komme seg trygt om bord
og på land. Allerede uka etter møtet ble båten satt
på verksted for ombygging, og den er nå utformet
slik at alle kan bruke den.

Sentrumsprosjektet i NHF Nord-Norge er også
verdt å nevne. Gjennom dette prosjektet kartlegges inngangspartier til publikumsrettede virksomheter i nordnorske kommuner før resultatene legges frem for politikere, administrasjon
og næringsliv i egne dialogmøter. Gjennomsnittet av kartleggingene viser at 9 av 10 allmennrettede virksomheter utestenger bevegelseshemmede, men at størstedelen av utfordringene er
relativt enkle og rimelige å løse. I dialogmøtene
blir det informert om virksomhetseiernes krav til
universell utforming, samtidig som det gis råd om
hvordan manglene kan løses.

NHF Trøndelags arbeid for å få et mer tilgjengelig
Trondheim sentrum fikk god mediedekning.
Skjermbilde fra NRK.no
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Fokus på TT ordningen
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TTordningen) har vært begrenset mange steder i
landet, og har dermed også hindret funksjonshemmedes mobilitet. Mange av NHFs regioner har
jobbet for bedre TT-vilkår overfor de lokale myndighetene, og spesielt har NHF Oslo lagt ned mye
arbeid i å bevare en god TT-ordning. Oslo har i
utgangspunktet en TT-ordning som er langt bedre
enn resten av landet. Samtidig er Oslo et fylke der
det er lagt opp til at flest mulig skal reise kollektivt,
men reisekjeden er i stor grad utilgjengelig. Utgangspunktet har vært at man ved å bevare en høy
kvalitet på Oslos TT-ordning kan presse nivået på

eventuelle nasjonale retningslinjer oppover. Da det
ble foreslått at TT-ordningen skulle omlegges fra å
dekke et gitt antall reiser til å dekke et visst kronebeløp og samtidig kuttes i omfang, ble det lagt ned
et betydelig arbeid for å stanse omleggingen. Regionen har hatt en ledende rolle i en allianse med
FFO, Blindeforbundet, NFU og Rådet for funksjonshemmede. Også Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har deltatt i arbeidet. Felles uttalelser, høringssvar og lobbing har skapt en sterk
blokk. Høsten 2013 ble omleggingen stanset i bystyret, og nå er TT-ordningen mer omfattende enn
den har vært på mange år.

Tilgjengelige boliger
Nytt bolighefte med
eksempler på gode
løsninger

TILPASNING AV EKSISTERENDE BOLIGER

NHF ga i 2014 ut heftet «Tilgjengelige boliger». I veilederen gir vi
råd om hvordan eksisterende boliger kan tilpasses. Heftet er utarbeidet i samarbeid med NHF
Sørvest og NHF Trøndelag og finansiert av Husbanken.

1
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Styre eget liv - Praktisk og
personlig bistand
Hovedutfordringer

Politiske mål for perioden

• Å sikre at alle som har behov for praktisk og
personlig bistand skal få et tilfredsstillende og
helhetlig tjenestetilbud.

• At BPA rettighetsfestes som en kvalitativ god ordning.

• Å sikre at en individuell rett til BPA skal omfatte
så mange som mulig.
• Å få aksept for at praktisk og personlig bistand
i tilstrekkelig omfang handler om grunnleggende
menneskerettigheter for den enkelte.

• At det utvikles en god ordning med praktisk og
personlig bistand for de som ikke omfattes av
retten til BPA.
• At BPA skal utvikles til å omfatte alle livsområder.

6800 barnefamilier får
assistanse-rett

Faksimile fra
Handikapnytt nr
3/14

Den mangeårige kampen for individuell rett til
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har fortsatt i denne perioden. Etter et skuffende lovforslag fra den rødgrønne regjeringen i 2013, skjedde
det lite før regjeringen Solberg overtok regjeringsmakten høsten 2013 og lovet rettighetsfesting av
BPA. Den 9. mai 2014 la Helse- og omsorgsdepartementet fram et forslag til lovvedtak. Forslaget
fikk bred politisk støtte i Stortinget, og rettigheten
ble vedtatt 16. juni 2014 og trådte i kraft 1. januar
2015.
Til tross for flere avgrensninger er rettighetsfestingen av BPA en viktig seier for NHF. Funksjonshemmede med assistansebehov over 25 timer i
uken, slipper en lang og ofte krevende prosess
for å få BPA. Det gjenstår imidlertid å se hvordan
kommunene vil forholde seg til timegrensen når
behovene skal vurderes. Forskningen viser at det
er ulik praksis fra kommune til kommune. NHF
må derfor følge utviklingen nøye og eventuelt
følge opp med krav om en utvidelse av rettigheten.
Det er en utfordring at det ennå ikke har kommet
noe rundskriv som beskriver hvordan BPA-retten
skal praktiseres. Dette kan skape usikkerhet både
18

for forvaltere og brukere og føre til at loven tolkes
ulikt fra kommune til kommune. NHF har lenge
framhevet behovet for å sikre god BPA-opplæring og har spilt dette inn både muntlig og skriftlig
til myndighetene. Blant annet har vi gitt innspill til
Helsedirektoratet i arbeidet med en BPA-håndbok,
som har som formål å beskrive de praktiske sidene
ved å være arbeidsleder og oppgaver som arbeidsledere må ivareta. Publiseringen av håndboken ble
imidlertid utsatt i påvente av rettighetsfestingen og
nytt regelverk. NHF har også foreslått en veileder
for saksbehandlere i kommunene, som kan bidra
til å avklare viktige forhold vi har erfart at kommunene sliter med.
Det gjenstår å se om retten til BPA vil bli praktisert i tråd med prinsippene om selvstyring og samfunnsdeltakelse, og om vurdering av timegrensen
blir tolket på en rettferdig og helhetlig måte. Vi må
også følge med på om pliktbestemmelsen om å
tilby BPA vil bli brukt aktivt overfor personer som
ikke omfattes av rettigheten, men likevel trenger
BPA for å leve et aktivt og selvstendig liv. Ikke
minst vil vi følge med videre på om opplæringen
kvalitetssikres og garanteres for alle som får tildelt
BPA, og om assistentenes arbeidstakerrettigheter
blir godt nok ivaretatt.

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX

Retten til BPA endelig vedtatt

I mai kommer rettigheten
Helseminister Bent Høie varsler lovforslaget som sikrer retten
til brukerstyrt personlig assistanse.

Støttekontakt, avlastning og helse

Helseminister Bent Høie varslet
at lovforslaget vil inneholde ﬂere
endringer i forhold til det de rødgrønne forgjengerne la fram i et
høringsnotat i fjor:
• Støttekontakt-timer skal inngå
i beregningen av timetallet som
kreves for å bli omfattet av BPAA
rettigheten. Det samme skal
avlastning

• Assistentene skal kunne utføre
enkle helsetjenester, av den typen
den enkelte ville utført selv dersom
man ikke hadde hatt et assistansebehov.
Disse endringene
hilses velkommen av organisasjonene, men regjeringen sier ingenting
om de andre punktene i
de rødgrønnes fremlegg
som de selv kritiserte da
de selv var i opposisjon.

ikke Helse- og omsorgsdepartem
tet svare på hvilket timetall skal
ligge til grunn for rettigheten.
Vi år heller ikke vite om lovfor
get vil inneholde ytterligere presiseringer når det gje
retten til å ta med
assistent på reise, og
regjeringen beholde,
endre eller fjerne den
øvre aldersgrensen fo
BPA-rettigheten.
«Detaljene må vi
komme tilbake til når
proposisjonen legges
frem», er svaret på
Handikapnytts spørs
KORTENE TIL BRYSTET:
FOTO: BJØRN STUEDAL/HOD

BPA-lovforslaget skal legges fram i
mai, slik at ordningen kan tre i kraft
fra neste år. Loven skal gjøre brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til
en individuell rettighet for brukere
med såkalt stort behov.

Ubesvarte spørsmål

Selv om regjerningen
har lekket noen enkeltheter i lovforslaget vil

Stadig flere nye kommersielle leverandører satser
på å levere BPA-tjenester. Erfaringer viser at enkelte aktører ikke ivaretar assistentenes arbeidstakerrettigheter godt nok. Dette får ikke bare negative konsekvenser for assistentene, men også for
arbeidsledere som risikerer å få en dårlig og ustabil
ordning. Når kommunene overfører BPA-ordningen til private leverandører, er det viktig at man
får et regelverk som også bidrar til å sikre assistentene gode arbeidsvilkår.

IVAR KVIS

Helseminister Bent Høie.

Faksimile fra
Handikapnytt
nr 2/14

spill. Forskningen vil ta minst to år. NHF har også
vært med i en referansegruppe knyttet til BPAforskning ved Høgskolen i Lillehammer. Rapporten herfra (nr. 162) ble publisert høsten 2014.
Selv om det fremdeles er mye som gjenstår, kan vi
likevel si oss godt fornøyd med resultatene i denne
perioden. Vi har kommet et langt skritt på riktig
vei mot en BPA-rettighet som gir funksjonshemmede nye muligheter for selvstendighet og et aktivt liv.

FOTO: GEIR DOKKEN

Det er igangsatt en følgeevaluering av rettighetsfestingen, og NHF er involvert og bidrar med inn-

– Rettigheten
er styrket

– Kan bli enda bedre

Forbundsleder Arne Lein i
Norges Handikapforbund
(bildet) mener lovforslaget fra regjeringen
innebærer en styrkning i
forhold til de rødgrønnes
framlegg fra i fjor.
– Når regjeringen tar
inn støttekontakt- og
avlastningstimer i, viser den at de har forstått
hva BPA er. Dette er mer enn en tjeneste som
skal ytes i hjemmet. De er tydelige på at BPA
handler om at folk skal kunne leve aktive liv,
sier Lein.
Han er lettet over at regjeringen ikke har
lagt opp til å øke timetallet for å bli omfattet

Leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos
(Frp) er svært glad for at loven om rettighetsfestet BPA endelig er
klar. Men hun mener den kan og bør bli enda bedre etter hvert.
– Dette er en viktig lov for å gi mennesker mulighet til å være
sjef i eget liv. Vi tar mange skritt i dag. Men ﬂere vil komme, og
vi skal gjøre det i riktig rekkefølge, uttaler Kari Kjønaas Kjos i en
e-post til Handikapnytt.
Samtidig ser hun at det ikke er et perfekt forslag som nå er
lagt fram for Stortinget. Derfor er hun glad for at loven også
skal evalueres, med tanke på å gjøre den enda bedre. Når
Handikapnytt spør om timegrensene og aldersgrensen er blant
det hun ser som ytterligere
forbedringsmuligheter, svarer
Kari Kjønaas Kjos:
Dette er en
– Ja :)
viktig lov for å
Kjos understreker at det ikke

i

Faksimile fra
Handikapnytt nr
3/14
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INNSIKT

INNSIKT

FIN EKVIPASJE: Sindre elsker å ri på
hesten sin, Herman, som han fikk for to
år siden. Og fostermamma Gro er gjerne
med og holder i tømmene.

Avlastning ut – assistanse inn

En helt ny
hverdag
Sindre (13) får mye mer livskvalitet ut av ordningen
med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) enn han
fikk med dobbelt så mange timer avlastning.
TEKST BJØRNHILD FJELD FOTO TORE FJELD

F

lere ganger i uken tar
Sindre Berg på seg ridebuksene og rir en tur med
hesten sin, Herman. Han
elsker ridning og har vært hestegutt
helt siden han gikk i barnehagen.
Derfor er det ekstra ﬁnt at han
har hestevante Nora Bratli som
personlig assistent.
– Hest er den store lidenskapen
vår, forteller Gro Mikalsen, som har
vært fostermor for Sindre siden han
var 14 måneder gammel.
Nå er det bare de to som bor i huset
på Bjørkelangen i Aurskog-Høland i
Akershus, etter at storebror på 21 har
ﬂyttet hjemmefra.
13-åringen har Downs syndrom
og er autist, i tillegg til ﬂere andre
diagnoser. Det betyr at han har et
stort behov for assistanse, fra han
våkner om morgenen til han legger
seg om kvelden.
– Han kan aldri være alene,
forteller Gro.
Fra avlastning til BPA

Til daglig er Sindre elev ved Skåningsrud skole og ressurssenter i Blaker i
Sørum. Der har han egne assistenter

tilknyttet skolen. Men resten av
døgnet er det fostermoren som har
hovedansvaret for 13-åringen.
Frem til utgangen av 2013 hadde
Sindre avlastning i en kommunal
avlastningsbolig ni døgn i måneden.
Det innebar at han bodde utenfor
hjemmet noen dager annenhver uke.
Men fra 1. januar 2014 ﬁkk Sindre
innvilget brukerstyrt personlig assistent (BPA) i stedet for kommunal
avlastning. Fostermamma Gro har
ansatt to kvinnelige assistenter som
til sammen jobber 93 timer i måneden som assistent for Sindre.
– Det er som å få et helt nytt liv,
og det er ingen tvil om at brukerstyrt
personlig assistanse fungerer bedre
for Sindre. Han kan være hjemme der
han har alle de kjente og kjære tingene sine og lekene sine. For en som
er autist er det spesielt viktig med
rutiner og at hverdagen oppleves som
trygg og forutsigbar, sier fostermoren.
Antall timer med assistanse er
mer enn halvert etter at de gikk
over fra kommunal avlastning til
BPA, men Gro mener likevel BPA
fungerer langt bedre både for henne
og for Sindre.

– Selv om han var på avlastning,
hadde jeg alltid bakvakt, og måtte
være klar til å komme og hente ham
hvis han ble syk. Med BPA er det
langt mer ﬂeksibelt. Vi bestemmer
selv når vi bruker assistenten ut
fra hva jeg og Sindre har behov for,
forteller Gro.
Stortinget har vedtatt å rettighetsfeste BPA for personer under 67 år
med stort behov for assistanse, det
vil si minst 25-32 timer pr uke. Siden
timer til avlastning og støttekontakt
er tatt inn i regnestykket når man
skal telle timer, vil det si at mange
barn og unge med loven i hånd kan
kreve å få BPA i stedet for å bo i en
avlastningsbolig.
Trener hver dag

Sindre er i fysisk aktivitet hver
eneste dag. Han rir hesten sin, svømmer, sykler og går turer. Om vinteren
går han på ski og truger, og han
har vært med på Special Olympics.
Sindre liker å være aktiv, og han har
også stort behov for trening grunn
av ulike diagnoser. Er han ikke aktiv
nok på dagtid, sover han dårligere
om natten, for å ta et eksempel.
>>

Sindre byttet ut avlastningen og fikk et aktivt liv med egne
assistenter. Faksimile fra Handikapnytt nr 4/14.

FAKTA:

KOMMUNIKASJONSBOK: Sindre Berg (13) har ikke talespråk, men han er veldig flink til å få sagt hva han vil, enten ved hjelp av denne
kommunikasjonsboken eller med kroppsspråk. Her sammen med fostermamma Gro Mikalsen og assistent Nora Bratli (til høyre).

BPA-rettigheten ble hjemlet i pasient – og brukerrettighetsloven (§ 2-1 d) og gjelder fra 1.
januar 2015.
Rettigheten omfatter personer under 67 år
med langvarige og stort behov for personlig
assistanse.
For å få retten til BPA, ble det satt en høy
grense på 25 timer. De som har behov for mer
enn 32 timer har en absolutt rettighet.
Rettigheten er også begrenset når det er behov
for flere enn en tjenesteyter eller nattjenester.

LEKEROMMET: Her inne har Sindre alle lekene sine, og han koser seg
ofte i denne hengestolen mens han hører på musikk etter skoletid.
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TRYGGHET: Sindre trenger å være omgitt av trygge voksenpersoner
som han kjenner godt, forklarer fostermamma Gro Mikalsen.

Unge funksjonshemmede ut av aldersinstitusjoner
Endelig hørt: Anita Bjørklund (22)
og moren Lena er glad for at Anita
endelig kk ytte fra sykehjemmet.

UTSYN

Faksimile fra Handikapnytt nr 08-2013

Anita (21)
på avd. C4,
rom 105

Rundt 150 unge funksjonshemmede bor
mange mot sin vilje. Anita Bjørklund (21)
Tekst: Stine Machlar | Foto: Tore Fjeld

²6DMHJIRUUHVWHQDWGHUHÀQQHUPHJSn
avdeling C4, rom 105? Lyder en SMS
fra Anita Elisabeth Bjørklund litt over
tolv på formiddagen.
Noen timer senere har vi endelig
O\NNHVnÀQQH%UnVHWERRJRPVRUJVsenter på toppen av Røyken sentrum,
utenfor Oslo. Et av skiltene i taket
peker mot C4. Vi navigerer oss frem
mellom treningsutstyr og sofaer som
virker å være tilfeldig plassert hvor det
er plass i gangen. På høyre side står det
rom 105. Under er et A4-ark med
Anitas navn i skrifttypen Lucida
Calligraphy og bilde av en engel.
Vi banker på.
– Kom inn, kan så vidt høres.
Vi åpner døren. I sykehussengen
OLJJHU$QLWDPHGHWEOnWWÁHHFHSOHGG
med hvite stjerner over bena.
Hun er en av dem. De unge som årlig
plasseres på sykehjem av kommunene
under dekke av at det er en rehabiliteringsavdeling for alle som behøver det,
ld

moren, Lena B
motet oppe.
– Jeg må jo d
vei om jeg gir o
Helt siden 20
med Anita. Ko
nakkeplager, u
anfall kom førs
havnet i rullest
lammelser fra l
HWÁnWWELWW
Anita godtok
for å bli bedre.
knapt begynt. 9
på Facebook at
Borreliaopprør
kampen mot sy
igjen. Hun falt
sykdommen pr
jenta har siden
og ned.
– Avdeling for a

PDLÀNN$Q

Anita ble sendt på sykehjem mot sin vilje som 21-åring. Hun måtte kjempe hardt for et mer verdig rehabiliteringstilbud.
Faksimile fra Handikapnytt 3/14

Etter NHFs initiativ i 2013 om å fornye innsatsen for å hindre at unge funksjonshemmede
blir boende på sykehjem, ble NHF og FFO enige
med Helsedirektoratet og KS om å prøve nye rutiner for å følge opp denne målgruppen. Tidligere
førte sprikende tall fra SSB og fylkesmennene til
at det ble vanskelig å dokumentere omfanget av
dette problemet. Nå er det enighet om at SSBtallene skal ligge til grunn for arbeidet, og fylkesmennene skal følge opp og bistå kommunene
slik at unge funksjonshemmede skal kunne flytte
raskere ut av sykehjem. Det ser ut til at dette arbeidet går i en positiv retning, men NHF vil følge
nøye med for å se om de nye rutinene virker etter
sin hensikt.

Faksimile fra Handikapnytt 08/13

Anita (21)
på avd. C4,
rom 105

Tekniske hjelpemidler
Hovedutfordringer

Politiske mål for perioden

• At myndighetene erkjenner hjelpemiddelområdets
betydning og verdi for samfunnet.

• At retten til tekniske hjelpemidler fortsatt
forankres i folketrygdloven.

• At det skapes forståelse for hjelpemiddelsentralenes betydning for tilbudet kommunene gir
sine innbyggere.

• At forståelsen av hjelpemidlers betydning for
selvstendig liv og likestilling styrkes.

• At det sikres en enkel og god tilgang på individuelt
tilpassede hjelpemidler.

• At de sterke sidene ved dagens formidlingssystem
videreføres.

• At 26-årsgrensen for fritidshjelpemidler oppheves.

• At hjelpemiddelbrukernes forståelse av kvalitet
blir styrende for tilbudet.
• At det satses på forskning og utvikling.
• At det er foretatt en grensedragning mellom hva
som defineres som tekniske hjelpemidler og hva
som defineres som velferdsteknologi.

NHF har arbeidet aktivt for å stoppe
en utvikling der finansieringen av hjelpemidler gjennom folketrygden og
hjelpemiddelformidlingen svekkes bit
for bit. Det er en stor utfordring på
hjelpemiddelområdet at myndighetene
ensidig fokuserer på hjelpemidler som
en utgiftspost. På denne bakgrunnen
er det viktig og nødvendig å bidra til
et endret fokus på hjelpemidler – og
skape en forståelse for at hjelpemidler
har verdi for samfunnet og for funksjonshemmedes mulighet til å delta i
samfunnet og leve selvstendige liv.
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NHFs egen hjelpemiddelrapport
1RUJHV+DQGLNDSIRUEXQG

5HWWKMHOSHPLGGHOWLOUHWWWLG
(UIDULQJHUIUDEUXNHUHDYKMHOSHPLGOHU

NHF gjennomførte i 2014 en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes erfaringer med hjelpemiddelområdet, slik at vi får gode
argumenter for å utvikle og sikre kvaliteten framover. Undersøkelsen handlet i stor grad om bruk av manuelle og elektriske rullestoler og bil. Resultatene viser tydelig hvor avgjørende tilgangen til
riktige hjelpemidler er for å kunne leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Videre viser undersøkelsen at det er fullt mulig å gi et godt
tilbud innen dagens formidlingssystem. Utfordringene oppstår når
standardløsninger overstyrer individuelle behov. Undersøkelsen viser
også at det er store forskjeller mellom hjelpemiddelsentralene med
tanke på hvordan de forstår sin oppgave – hvorvidt det handler om
å komme fram til individuelt valgte løsninger sammen med brukerne
eller å forvalte og distribuere varer.

Rettigheter i endring
I løpet av perioden 2013 – 2015 er retten til hjelpemidler styrket på noen områder og svekket på
andre. 1. juli 2014 opplevde NHF en stor seier da
det ble innført en ny ordning for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år. Den nye ordningen
gir et stort antall funksjonshemmede nye muligheter til å delta i fysisk aktivitet. NHF har i mange
år jobbet for å få opphevet aldersgrensen på 26 år
på fritidhjelpemidler og deltok i departementets
arbeidsgruppe som utformet den nye ordningen.
Der fikk vi gjennomslag for at aktivitetshjelpemidler ikke må avgrenses til sport, men gjelde alle
hjelpemidler som er nødvendig for å delta i aktiviteter. Den nye rettigheten er imidlertid begrenset
sammenliknet med regelverket for personer under
26 år. Blant annet dekkes ikke hjelpemidler til trening og aktivisering, det er innført en egenandel
og ordningen er rammefinansiert. NHF påpekte i
sin høringsuttalelse at det ville vært en bedre løsning å oppheve aldersgrensen på 26 år enn å innføre en ny og begrenset ordning. På denne bakgrunnen har NHF bedt om at departementet
evaluerer ordningen innen juli 2016.
Basishjelpemidler til blant annet å spise, drikke,
kle på seg og lage mat ble tatt ut av folketrygden i
2012 med den begrunnelsen at dette er alminnelige husholdningsprodukter. Endringen medførte
store ekstrakostnader og mange funksjonshemmede fikk vanskeligheter med å skaffe nødvendige
hjelpemidler. NHF har jobbet aktivt for å få gjen-

innført retten til basishjelpemidler, og fra 1. januar
2014 ble det innført en ny tilskuddsordning. Ordningen innebærer at man kan få et tilskudd på kr
2000,- for rimelige spesialhjelpemidler. Dette er
et skritt i riktig retning, men bare en delvis seier,
fordi den ikke fører til at man er sikret tilgang til
de hjelpemidlene man har behov for.
Også bilordningen har blitt endret betydelig i perioden. Etter påtrykk fra blant andre NHF har det
blitt et mindre rigid regelverk for stønad til gruppe
2-biler, slik at funksjonshemmede med rullestol
nå slipper den lite hensiktsmessige løsningen med
tilhenger som gjaldt tidligere. På den andre siden
ble tilskuddet til bil i gruppe 1 kuttet med 20 %
I 2014, og fra 2015 ble ordningen avgrenset til å
gjelde personer i arbeid og utdanning. Begrensningen har alvorlige konsekvenser. Et stort antall
mennesker vil nå bli avskåret fra transportmuligheter. NHF har reagert på dette overfor Stortinget. Vi har påpekt at ordningen er i strid med
menneskerettighetene og bedt om at kuttene ikke
blir gjennomført.
Anbudspraksisen på hjelpemiddelområdet, som
går ut på at Nav velger hvilke produkter som skal
ha innkjøpspreferanse, fører til et særs smalt sortiment og svekker den enkeltes rett og mulighet
til å velge det hjelpemiddelet som er mest hensiktsmessig. Denne praksisen gjør det også vanskelig å utvikle ny teknologi. NHF mener dette er
et brudd med folketrygdloven og har tatt det opp
med både Nav og myndighetene gjentatte ganger.
Dessverre har vi ennå ikke vunnet gehør.
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Vil overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene

Skjermbilde fra handikapnytt.no

Da regjeringen Solberg overtok regjeringsmakten,
ble det varslet en gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. I møte med statsråden har NHF påpekt hvor viktig det er at funksjonshemmedes
organisasjoner blir involvert i dette arbeidet. I desember 2014 kom rapporten fra ekspertutvalget
som har sett på ny kommunestruktur, og i mars
2015 presenterte regjeringen sitt forslag til kommunereform. Forslagene innebærer det samme
som det såkalte Holte-utvalget la opp til i 2010; å
overføre hjelpemiddelområdet fra staten og folke-

trygden til kommunene. NHF frykter at dette vil
føre til at den enkelte kommunes økonomi og prioriteringer vil avgjøre tilbudet, og at retten til hjelpemidler og kompetansen i fagmiljøene dermed
blir alvorlig svekket. Det ligger an til nye kamper
om retten til hjelpemidler i tiden som kommer.
FN-konvensjonens føringer om at funksjonshemmede skal sikres de samme mulighetene som
andre til å realisere sine menneskerettigheter, er et
sterkt argument for at retten til hjelpemidler fortsatt må forankres i folketrygdloven.

Forslaget om å overføre ansvaret for hjelpemidler til
kommunene har fått bred omtale. Blant annet har
Handikapnytt presentert et videointervju med Arne
Lein, der han begrunner hvorfor han mener forslaget
er dårlig. Skjermbilde fra Handikapnytt.no
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Flere vellykkede hjelpemiddelmesser

SYKKELDILLA: Mange har fått med seg at også de over 26 år nå kan få støtte til aktivitetshjelpemidler, så Vegard Løkken (t.v.) fra Hjelpemiddeleksperten og Finn Haff fra Qualitycare
hadde hendene fulle med utprøvinger.

NHF og NHF Oslo hadde suksess med sin tredje felles hjelpemiddelmesse i oktober 2014. Faksimile fra Quarten 4/14.

Regionene har også i denne landsmøteperioden
satset på regionale hjelpemiddelmesser. NHF Øst
og Oslo gikk for annen gang sammen om å arrangere Hjelpemiddelmessa Øst over to dager i
oktober 2014. Messa hadde totalt ca 2.100 besøkende og 56 utstillere og inneholdt et stort spekter
av hjelpemidler, inkludert biler. På grunn av rettighetsfestingen av BPA stilte betydelig flere BPAleverandører på messa, sammenliknet med tidligere år. I tillegg ble det holdt en demonstrasjon av
Norske Servicehunder, og det ble arrangert fags-

eminarer om brukerstyrt personlig assistanse og
velferdsteknologi.
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse ble arrangert i
Trondheim Spektrum 7. – 8. mai 2014, for andre
gang med NHF Trøndelag som arrangør. Totalt
deltok 55 leverandører og organisasjoner, og det
kom nesten 1 000 besøkende. I samarbeid med
Ergoterapeutforbundet ble det gjennomført et seminar om boligtilpasning og boligpolitikk, med
120 – 130 deltakere.

25

Økonomiske levekår
Hovedutfordringer

Politiske mål for perioden

• Personer med funksjonsnedsettelser skal få
kompensert ekstrakostnader knyttet til
funksjonsnedsettelsen, så lenge det ikke strider
mot prinsippet om likestilling.

• Øke og utvide grunnstønaden, slik at den i større
grad kompenserer de reelle ekstrakostnadene.
• Stoppe økningen i egenbetaling av hjelpemidler.

• Stanse den økende tendensen til å gjøre hjelpemidler helt brukerfinansierte.

Negative konsekvenser av den nye uføretrygden
1.1.2015 ble den tidligere uførepensjonen erstattet med en ny uføretrygd. Endringen ble begrunnet med at det skulle bli enklere og mer fleksibelt å kombinere arbeid og trygd. Ordningen
skattlegges på lik linje med vanlig arbeidsinntekt
og gir dermed økt skatt, noe det kompenseres for
gjennom en økning av trygden. Beregninger fra

Ny uføretrygd fra 2015

Du kan få en
rentesmell
Åtte av ti vil ikke tape på den nye uføretrygden.
Men har du én million i lån og 80 000 kroner i inntekt
utenom, får du 17 500 kroner mindre i året å rutte med
etter at overgangsperioden på tre år er utløpt.
TEKST SJUR FRIMAND-ANDA OG IVAR KVISTUM

Neste år innføres nye regler for
uførepensjonister. Den nye uføretrygden skal skattlegges på lik linje
med vanlig arbeidsinntekt. Dette
gir økt skatt. For å kompensere for
dette økes også trygden. De aller
ﬂeste vil sitte igjen med det samme
eller litt mer enn før omleggingen,
viser beregninger fra Arbeids- og
sosialdepartementet.
De som er hundre prosent uføre
og har lav gjeld, vil komme bedre

overgangsregler som gir deg mer tid
til å forberede deg på magrere tider,
dersom du er blant dem som taper
på reformen.
Lettere å jobbe
Hensikten med reformen er at det
skal bli lettere å delta i arbeidslivet. Tidligere var det et tungvint
regelverk rundt kombinasjonen
uførepensjon og lønnsarbeid, og det
gjaldt å holde tunga rett i munnen.

Faksimile Handikapnytt 6/14
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Arbeids- og sosialdepartementet i forkant av reformen tydet på at de fleste stønadsmottakere ville
sitte igjen med det samme eller litt mer enn tidligere. Det har imidlertid vist seg at endringen fører
til store økonomiske tap for flere tusen stønadsmottakere, noe som er svært alvorlig for dem det
gjelder.

NHF har, i likhet med flere andre organisasjoner,
fått et stort antall henvendelser fra frustrerte og
fortvilte mennesker som er rammet av endringene
i uføretrygden. Det samme har flere politiske partier, og opposisjonen ønsker nå å finne løsninger
for dem som taper mest.
I mars 2015 deltok NHF i en høring med stortingspolitikere fra opposisjonspartiene om de negative konsekvensene av uførereformen, og 7.
april 2015 ble det avholdt en stortingsdebatt om
dette. NHF fulgte debatten og ble svært skuffet
over regjeringens holdninger. Både FrP og Høyre
viser til at de aller fleste kommer likt eller bedre ut
av den nye trygdeordningen og tar til orde for at
det å miste +/- 6000 kroner per år bør være håndterbart for dem det gjelder. Regjeringen ønsker å
bruke tid på å evaluere ordningen og viser til at regjeringen ønsker å bidra til at flere kan jobbe mer.
Arbeiderpartiet og SV, derimot, mener at det å

miste slike beløp rammer de som har lite fra før
altfor hardt og krever at det blir gjort endringer så
fort som mulig, så ingen skal tape så mye på reformen.
NHF har vært tydelige overfor politikerne på at vi
ønsker at regjeringen umiddelbart skal finne løsninger for de som er rammet negativt av endringene. NHFs forbundsleder har vært i dialog med
flere stortingspolitikere om saken og har blant
annet gitt innspill til SV, som partiet vil bruke i sitt
videre arbeid. NHF mener det trengs en rask kartlegging og redegjørelse av de økonomiske konsekvensene som uføre opplever, og at man følger
utviklingen tett. Det er viktig med en varig kompensasjonsordning for uføretrygdede med mye
gjeld. Videre må kommunale støtteordninger, som
bostøtte, kommunale egenandeler og biltilskudd,
tilpasses de nye vilkårene.

Norges Handikapforbund mener
regjeringen må finne løsninger for de som
rammes negativt av omleggingen til ny
uføretrygd. Skjermbilde fra nyhetsbrev
sendt til NHFs tillitsvalgte i april 2015.
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Midlertidighet gir ikke bedre tilgang til arbeid

Faksimile Quarten 4/14
Applaus for glødende appell
Godordene og applausen satt løst da regionleder Magnhild Sørbotten holdt appell under LO Oslos arrangement på
Youngstorget tirsdag 23. september. Fem appellanter holdt innlegg foran over 2500 tilskuere. Målet var å markere
motstand mot arbeids- og sosialminister Robert Erikssons forslag om å endre arbeidsmiljøloven slik at det blir enklere
å opprette midlertidige stillinger i norsk arbeidsliv. I sin appell avviste Sørbotten tvert Erikssons argumenter, noe hun
høstet atskillig honnør for hos de mange fremmøtte. Innlegget nedenfor er appellen omarbeidet til kronikkformatet,
slik den også ble publisert i avisa Klassekampen kort tid etter møtet på Youngstorget.

Nei takk, herr statsråd!
I likhet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er vi i Norges
Handikapforbund bekymret over at
det er så vanskelig for mennesker
med nedsatt funksjonsevne å komme
inn på arbeidsmarkedet.

Forskning viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke har økt sysselsettingsgraden hos funksjonshemmede. Konklusjonen er ikke engang
overraskende: OECD har i sin rapport
«Employment Outlook 2013» vist
at når muligheten for midlertidige

Men vi vil ikke la oss bruke som påskudd for å skape et arbeidsliv som

ansettelser øker, blir antall faste stillinger redusert Mulighetene for å få

Vi vet at det å endre disse holdningene tar tid. Men vi veit også at
grunnlaget for gode holdninger blir
lagt tidlig i livet. Vi ber derfor deg og
dine regjeringskollegaer sørge for at
alle landets skoler kan ta imot funksjonshemmede elever – i dag er 70
prosent av skolene helt eller delvis
utilgjengelige For når William Lukas

I desember 2014 la Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fram et varslet lovforslag om endringer i
arbeidsmiljøloven, som blant annet åpner for økt bruk av midlertidige ansettelser.
Norges Handikapforbund er svært kritisk til forslaget om å bruke midlertidighet som virkemiddel for å
få funksjonshemmede i arbeid. NHF mener tvert imot at sannsynligheten er stor for at dette vil skyve
funksjonshemmede enda lenger ut av arbeidslivet.
Arbeidstakerorganisasjonene i Norge har også reagert negativt på forslaget og har satt inn store ressurser for å markere sin motstand. Norges Handikapforbund har dermed fått anledning til å samarbeide med sterke aktører som blant annet LO i denne saken. Forbundsleder i NHF har frontet NHFs
synspunkter i flere politiske møter, og flere NHF-ansatte og tillitsvalgte har deltatt i protestmarkeringer
landet rundt.
Et eksempel er NHF Oslos regionleder Magnhild Sørbotten, som holdt appell i demonstrasjonen på
Youngstorget høsten 2014 og utenfor Stortinget i mars 2015. Appellen fra høsten 2014 ble også publisert i Klassekampen som kronikk. Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven ble også debattert under
Oslo-arrangementet OsloFunker på nyåret 2015, med blant annet statssekretærer, stortingsrepresentanter og representanter for Virke, LO og NHFs forbundsleder i panelet.
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Stort behov for dokumentasjon
De siste årene har det vært lite tilgjengelig dokumentasjon om funksjonshemmedes levekår. Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk ansvaret
for all dokumentasjon knyttet til funksjonshemmede fra 2009. NHF har lenge hevdet at LDO
ikke ivaretar denne oppgaven og bedt om en
bedre løsning. Fra 2014 overtok Bufdir ansvaret
for denne rapporteringen, noe som innebærer at
det skal gjennomføres årlige rapporteringer om
funksjonshemmedes levekår. Foreløpig har SSB
utarbeidet en indikatorrapport for funksjonshem-

medes levekår basert på eksisterende data, og her
har NHF bidratt gjennom en referansegruppe for
dette arbeidet. Vi deltar også i et NTNU-prosjekt
der oppdraget er å samle oversikt over hva som
finnes av dokumentasjon/forskning om funksjonshemmedes levekår og se om det eventuelt
mangler dokumentasjon. Disse fakta- og kunnskapsoversiktene vil være avgjørende for hvordan
NHF skal jobbe videre med å bedre funksjonshemmedes levekår.

Levekårsundersøkelse om polioskadde
LFPS, Landsforeningen for Polioskadde, har vært med på en større levekårsundersøkelse blant polioskadde i samarbeid med TNS Gallup og Sunnaas sykehus. Selv om undersøkelsen er begrenset til poliorammede, kan den bidra til å gi oversikt over bevegelseshemmedes dagligliv og livssituasjon i Norge
og være av almen interesse. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 og følger opp en tilsvarende undersøkelse fra 20 år tilbake. Resultatene tyder på at personer med en poliodiagnose klarer seg godt i dagliglivet og er innstilt på å klare seg på egen hånd framover ved hjelp av nødvendige hjelpemidler og boligtilpasninger. En viktig faktor i forhold til mestring i hverdagen er at man får et godt rehabiliteringstilbud
gjennom rehabiliteringsopphold, både i Norge og i form av behandlingsreiser. LFPS vil derfor fokusere
sitt videre arbeid på å få beholde disse tilbudene og videreutvikle dem. Dette vil kunne gi en god samfunnsøkonomisk gevinst, samtidig som den enkeltes velvære og mestringsevne blir ivaretatt.
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Rehabilitering
Hovedutfordringer

Politiske mål for perioden

• At personer som har behov for det skal få tilgang
til individuelt tilpasset rehabilitering og tiltak som
er nødvendige i den enkeltes rehabiliteringsprosess.

• At alle med behov for det får en reell tilgang til en
individuelt tilpasset rehabilitering.

• At NHFs likemannstilbud utvikles til en kvalitativt
god og gjennomgående tjeneste for medlemmene.

I forbindelse med samhandlingsreformen var det bred politisk enighet
om at det måtte satses på rehabilitering
og tilføres flere ressurser. Statistikk fra
Helsedirektoratet for 2012 og 2013 viser
imidlertid at det er store mangler i re-

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

habiliteringstilbudet. Det er store forskjeller mellom helseregionene og kommunene, og tilbudet er begrenset. Dette
medfører at mange funksjonshemmede
ikke får tilgang til de tjenestene og ordningene de har behov for.

Overføring av oppgaver til kommunene gir frykt for svekket
rehabiliteringstilbud
Gjennom kommunereformen blir det foreslått å
overføre ansvaret for og finansieringen av habilitering, rehabilitering og hjelpemidler til kommunene.
NHF mener at dette er alvorlig, særlig med tanke på
at kommunene allerede har fått økt ansvar, men ikke
klarer å ivareta oppgavene.
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Den nåværende regjeringen har lovet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Denne
skal nå være under arbeid og retter fokus mot kommunene, men regjeringen har i liten grad involvert
organisasjonene. NHF har både sendt et eget innspill med forslag på rehabiliteringsområdet til Helse-

og omsorgsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet og et felles innspill sammen med FFO,
Ergoterapeutforbundet og Fysioterapeutforbundet.
Rehabiliteringsfeltet, samhandlingsreformen og
økningen av kommunenes ansvar for rehabiliteringstilbudet, har også stått i fokus i NHFs regioner. Flere regioner har hatt rehabilitering som
tema på sine møter, kurs og konferanser, i tillegg
til at det har blitt dekket av regionbladene. I region
Nord-Norge ble det arrangert en helsepolitisk re-

habiliteringskonferanse i april 2015. Utgangspunktet for konferansen var å definere status for
rehabiliteringstilbudet etter innføringen av samhandlingsreformen og å vurdere hvordan helsetilbudene dekker behovene og om brukermedvirkningen har blitt sterkere. Konferansen ville også gi
kommune en anledning til å fortelle om hvordan
de opplever det er å ha fått økt ansvar for folkehelsa.

Hverdagsrehabilitering:

Prosjekt Nordbyen hjemmetjeneste
Hjemmetjenesten, Nordbyen, i Gjøvik kommune har nå ett «mini-prosjekt» innen hverdagsrehabilitering
gående. Innen hverdagsrehabilitering legges det stor vekt på brukeren, dens egne ønsker og tanker om hva
den mestrer og hva den skulle ønske å mestre i egen hverdag.
Av Solveig Skar, seksjonsleder, Seksjon for hjemmetjenester i Gjøvik kommune
Bearbeidet og tilpasset av Ingvild Hvidsten

Hjemmetjenesten, Nordbyen, i Gjøvik
kommune har nå ett «mini-prosjekt»
innen hverdagsrehabilitering gående.
Innen hverdagsrehabilitering legges det
stor vekt på brukeren, dens egne ønsker
og tanker om hva den mestrer og hva den
skulle ønske å mestre i egen hverdag.
Vi spør «Hva er viktige aktiviteter for
deg, i livet ditt nå?»
Dette spørsmålet, og svarene, gir
brukerstyrte tiltak med utgangspunkt i
brukerens egne hverdagsaktiviteter. Dette
gir økt motivasjon for egeninnsats og
opptrening.
Hverdagsrehabilitering bygger på ett
tett, forpliktende tverrfaglig samarbeid.
Hos oss blir dette ivaretatt ved at alle
mål-/ og evalueringssamtaler
gjennomføres med enten fysio-/
ergoterapeut og en fra hverdagsteamet. I
tillegg har vi faste samarbeidsmøter en
gang hver uke. Dette gir mulighet for en
tverrfaglig kartlegging og utvikling av
individuelle tiltak og opptrening på ett
t
f li
l

Rehabilitering har stått høyt i fokus i NHFs
regioner. Her fra NHF Innlandets Innlandsposten
nr 4/14.
Medlemsperspektivet:

Nedbygging av rehabiliteringstilbudet
Når man føler at helsa svikter i form av funksjonshemming, og blir innlagt på sykehus, enten det er kronisk
eller forbigående, vil behovet for rehabilitering melde seg. Dette kan etter hvert bli vanskelig, når man ser at
det godt drevne, med supert fagpersonell, Grande rehabiliteringssenter vil bli lagt ned i januar.
Av: Kari Bråthen

Dette er etter min mening stikk i strid med visjonene til
regjeringen Solberg: «Gode velferdstjenester er
grunnleggende for vårt samfunn, og bidrar til å gi
mennesker som trenger det en ny sjanse og nye
muligheter» (regjeringen.no).
D h ått t i
åd bl t d b d

Innlandsposten har måttet korte ned på
bidragene fra Steffensrud og Gjøvik
kommune.
Ø k d f ll t k t
til dt t

Det diagnoserettede arbeidet i NHF
NHFs landsforeninger har et høyt fokus på rehabilitering i sitt arbeid. Flere landsforeninger er representert i lokale og sentrale råd og utvalg knyttet
til rehabiliteringssentre, helseforetak og liknende.
Landsforeningen for Ryggmargsskade har for eksempel et godt etablert samarbeid med de tre spinalenhetene i Norge på Sunnaas sykehus HF,
Haukeland universitetssykehus spinalenhet og
St. Olavs Hospital avdeling for ryggmargsskader.
Samarbeidet dreier seg blant annet om nyutvikling

av hjelpemidler og rehabiliteringstilbud og -metoder.
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) har i flere år hatt et høyt fokus
på utvikling av gode behandlingsopplegg og helsepolitiske tiltak for kvinner med bekkenløsningsplager. I 2013 var foreningen representert på den
store internasjonale helsekonferansen «8th Inderdisciplinary World Congress on Low Back and
Pelvic Pain» i Dubai, der de både holdt innlegg og
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bidro til en kongressbok som ble utformet i etterkant av kongressen. I 2014 har foreningen jobbet
helsepolitisk gjennom å gi innspill til ny nasjonal
helse- og sykehusplan til Helse- og Omsorgsdepartementet, hatt møte med helseminister Bent
Høye og deltatt på rådslag på Stortinget med helsefraksjonen i Arbeiderpartiet.
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har
engasjert seg sterkt i tjeneste- og re/habiliteringstilbudet til funksjonshemmede barn og deres familier. Foreningen har deltatt i flere råd og utvalg,

Skjermbilde fra vigjorenforskjell.no/rehabiliteringskonferanse
NHF Nord-Norges rehabiliteringskonferanse 2015
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holdt innlegg på møter, kurs, konferanser og fagdager i Helsedirektoratet og i ulike fora i Helse
Sør-Øst. I denne sammenhengen er det også verdt
å nevne HBFs arbeid for å bedre det pedagogiske
tilbudet til funksjonshemmede barn i den norske
skolen. Foreningen har brukt flere arenaer til å
dele erfaringer og fremme krav - både medieoppslag, innlegg på møter, konferanser og seminarer
med skolemyndigheter, forskere og fagfolk og
ulike råd og utvalg.

Kompetanseutvikling for
medlemmer og tillitsvalgte
Hovedutfordringer

Organisatoriske mål for perioden

• Å få organisasjonsleddene til å samarbeide om
planlegging og gjennomføring av kompetanseutviklende tiltak.

• At det er etablertgode rutiner for samarbeid mellom
organisasjonsleddene om kompetanseutvikling for
med lemmer og tillitsvalgte.

• Å skaffe tilveie økonomiske ressurser for å gi
medlemmer og tillitsvalgte et forsvarlig tilbud om
kompetanseutviklende tiltak.

• At organisasjonsleddene utnytter tilgjengelige
økonomiske ressurser til kompetanseutvikling på en
hensiktsmessig måte for alle.
• Sikre talentutvikling i organisasjonen.

NHFs medlemmer og tillitsvalgte får tilbud om
mange små og store kurs i sentral, regional og
landsforeningsregi.
To kull i NHFs talentutviklingsprogram (TUP)
har vært under skolering i denne perioden. Høsten
2013 ble kull 3 avsluttet, og våren 2014 ble kull 4
satt i gang. All erfaring så langt tilsier at TUP-deltakerne engasjerer seg videre i NHFs arbeid, blant
annet ved å påta seg styreverv i landsforeningene
og regionstyrene.
NHF sentralt har arrangert organisasjons- og påvirkningskurs både i 2013 og 2014. Disse kursene
legger spesielt vekt på praktiske øvelser knyttet
til politisk påvirkningsarbeid og strategiarbeid -

og hvordan få gjennomslag for en sak. Her deltar
både regionstillitsvalgte og tillitsvalgte i NHFs
landsforeninger, og mange har ytret ønske om videregående kurs.
Mye av kompetanseutviklingen i Norges Handikapforbund foregår i regi av NHFs regioner og
landsforeninger, og flere av organisasjonsleddene
satser svært aktivt på å dyktiggjøre sine lokallag
og medlemmer. For eksempel har NHF Øst i perioden 2013 -2015 gjennomført 70 kurs innenfor
alle områdene i rammeplanen. Flere kompetanseutviklingstiltak i organisasjonen har handlet om å
utvikle gode verktøy til brukermedvirkere, spesielt
i kommunale råd, slik at de får best mulige forut-
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setninger for å fylle rollen med et meningsfylt innhold. Eksempler på dette er SAFO Sørøst gjennom
sin modulbasert opplæring, NHF Sørvest gjennom
prosjektet Brukermedvirkning - gull eller tull og
NHF-regionene i SAFO Sørøst-området.
I NHF Agder har det blitt gjennomført et bolig-

kurs med tanke på å styrke organisasjonenes og rådene for funksjonshemmedes brukermedvirkning
i forbindelse med boligprosjekter. Formålet har
vært å sikre at viktige synspunkter knyttet til tilgjengelighet og valgfrihet blir hørt og lære ressurspersoner i ulike sammenhenger hvordan de systematisk kan påvirke.

Onsdager bør du dra til Sarpsborg - da er det Datakafé
Onsdager
ager samles NHF-medlemmer til dataopplæring
g og småprat
s
t i Astrids gate 34 i Sarpsborg. Datakafeen
D aka n er åpen
å
for alle
NHF-medlemmer
medlem
i regionen.
n. Programm
Programmet for vinteren
e 2015
0 viserr at det er stor variasjon i hva det gis o
opplæring
ær
i.
Program og info
informasjon
n om Datakafeen ligg
ligger på hjemmesiden til NHF Sarpsborg http://nhfsarpsb
http://nhfsarpsborg.no//

Kurskatalog NHF Øst

KURSMENY

11/03

Facebook
cebo - personsikkerhet

18/03

Nettbank på nettbrett med en app.
Nettb

Facebook
cebo er stadig i forandring og brukerne blir presentert ny
nye «avtaler». Vi gårr gjennom de ulike innstillingene

kurskatalog 2015

med
ed fo
fokus på sikkerhet
sikkerhet.

Tradisjonelt har vi logget på nettbanken
Trad
banken vvia en nettleser eksempelvis Internett
nett Explorer, Oper
Opera, Chrome ol.

1. «Blinkskudd fra hofta»
- fotokurs for ungdom

Vi ser på hvordan man logger seg
eg inn i net
nettbanken
ken m
med en app.
25/03

Flytting
ytting av bilder
bilder.

08/04
0
4

Lage ege
egen blogg/hjemmeside

Vi ser på hvordan man flytte
flytter bilder
d fra
ra og til kamera, bildebrikke, PC, telefon, nettett ol.
ol

Kommer du på kurs?

2. Organisasjonskurs – styre
og stell
3. Universell utforming –
inne og ute
4. Samhandlingsreformen
5. Barnehage og grunnskole
6. Organisasjonsutvikling
– høstkonferanse
7. Brukerstyrt personlig
assistanse
8. Synligjøre NHF i
kommunen (e), hvordan
få politisk innflytelse
9. Plan og bygningsloven
– universell utforming
10. Medlemmer av
kommunale råd for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne
11. Oversikt over datakafè i
Sarpsborg
(for alle medlemmer i
NHF Øst)

• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?

Nå kan du lage blogg eller hjemmeside
hjem side som tidligere bare var
va forbeholdt de som
m kunne bla opp med
me flere
ere titalls
tusen av kroner.
ner. Lag hjemmesid
hjemmeside selv
elv u
uten at det koster skjor
skjorta i etablering eller
er å drifte. Vi ser på utvalge
utvalget

Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du
u å melde deg på kurs som
m er presentert i kurskatalo
kurskatalogen, tar
ar du kontakt med lede
leder, studieansvarlig
rlig eller
annen
nne tillitsvalgt i ditt lokallag/landsforening.
sforening. De vil da være be
behjelpelig
elig med opplysninger og påmeldingsskjema
kjem
som lokall
lokallaget/landsforeningen
landsforeningen sender til NHF Østs regionsko
regionskontor.

Hva er et kurs?
Et kurs er en oppl
opplæringsaktivitet
tet som er avgrenset til et k
konkret tema. Et kurs kan vare
e fra en time til dager eller
elle
måneder.
e r. Kurs i regi
reg av AOF er gjerne bygget opp som
so moduler hvor man kan delta
delt på et grunnkurs
g
om man
selv
elv kan
k n velge å bygge
byg videre på med nye kurs.
Tema for
or kurs kan være oppøve
oppøvelse av ferdigheter
gheter eller spesialisering i fagområder.
gområder. K
Kurs til likemenn ligger i
grenseland
enseland mellom de to overståe
overstående da kurs både gir opplæring i sam
samtaleteknikk,
eteknikk, samtidig som lik
likemannsarbeid
går ssom
m et eget fagområde i NHF man
m må
å ha kursbevis på for å utøve.
L
Landsforeningene
renin
kan søke kurrs for
fo egen
n organisasjon
rganisasjon a 10.000,10.000,

Deltakeravgiften - hvem betaler?
For medlemmer
edle
i NHF Øst er egenandelen
en kr 500,- som faktureres ditt lokallag
kallag hvis ikke a
annet er avtalt.
Husk å få godkjenning til påmelding
påm
fra
ra sty
styret
et i ditt lokallag!
For andre medlemmer i andr
andre regioner,
oner, er egenandelen
nandelen kr 2.000
2.000,-.
Husk og skriv opp hvor faktura
faktu skal
al sendes
sendes.

AOF Østfold
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0
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• Hvordan melde seg på?

Bildespesial TUP-samling
Den nye TUP (Talentutviklingsprogrammet) i regi av NHF er godt i gang med sine samlinger og
fokusområder, der ti deltakere fra hele landet jobber sammen. Fra NHF Oslo deltar det denne
gangen tre stykker: Elisabeth Wilhelmsen (regionstyret), Caroline Strømlid (leder NHFU Oslo)
og Signe Bøvolden (NHFU Oslo). TUP har som mål å styrke påvirkningsarbeidet i NHF, og de unge
talentene er allerede godt i gang. Mandag 3. november hadde eksempelvis Bøvolden en glimrende
kommentar på trykk i Aftenpostens «SI ;D»-spalte.

David Ryste og Jørgen Hagen Bendiksen.

I forgrunnen foreleser: Hilde Maisey. I bakgrunnen:
Lars Tore Dystvold. Frode Heggelund (assistenten
innerst) og Alexander Petersen.

David Ryste og Alexander Petersen.

Miriam Ormøy Ibsen og Signe Karlsen Bøvolden.

COMEBACK: Tre tidligere TUP’ere besøkte den nye gruppa, og delte av sine erfaringer.
F.v:David Ryste, Lars Tore Dystvold og Alexander Petersen.

Elisabeth Wilhelmsen og Frode Heggelund.

Miriam Ormøy Ibsen og Christine Bauer.

Miriam Ormøy Ibsen, Caroline Strømlid og Elisabeth Wilhelmsen, de to sistnevnte er
fra region Oslo.

NHF Oslos medlemsblad Quarten var med på en av TUP-samlingene. Faksimile fra Quarten nr 4/14.
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Likemannsarbeid
Hovedutfordringer

Organisatoriske mål for perioden

• Å få organisasjonsleddene til å ta et felles ansvar for
likemannsarbeidet.

• At det er etablertgode rutiner for samarbeid mellom
organisasjonsleddene der målsetningen er å lære av
hverandre og løse oppgaver i fellesskap.

• Å utvikle likemannsarbeidet slik at det framstår som
et kvalitativt god servicetilbud til medlemmene.

• At det er utviklet en policy for hva likemannsarbeidet i
NHF står for, og som er kjent for alle som utføre likemannsoppgaver i organisasjonen.

Ny strategi og nytt nettverk
Etter at myndighetene endret begrepsbruken knyttet til frivillig selvhjelpsarbeid ved å omtale det med det
kjønnsnøytrale begrepet likepersonarbeid, har NHF gjort det samme. Sentralstyret i NHF har vedtatt at det skal
satses aktivt på likepersonarbeidet framover. I den forbindelse er det vedtatt en ny strategi, som sier hvordan
vi kan legge til rette for å bygge opp og utvikle dette arbeidet og sikre at det har god kvalitet. Både regioner og
landsforeninger har deltatt i arbeidet med strategien. Strategien vektlegger blant annet at NHF skal gjøre klare
prioriteringer i likepersonarbeidet, avklare roller og ansvar, utvikle gode rutiner, jobbe med rekruttering og felles
kurstilbud og utvikle godkjenningsordninger.
For at organisasjonsleddene i enda større grad skal trekkes med i utviklingsarbeidet, er det etablert et likepersonnettverk for ressurspersoner som brenner for likepersonarbeidet, tilsvarende det nettverket som finnes på hjelpemiddelområdet. Personer som deltar i likepersonnettverket blir invitert til 1- 2 samlinger per år i stedet for den
tradisjonelle likemannskonferansen i NHF. Det er et mål at alle regioner og landsforeninger skal være representert.
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Medlemsveiledning og medlemsaktiviteter

Av og til går NHFs
organisasjonsledd aktivt
inn og hjelper medlemmer
som møter for stor motstand. I Innlandet fikk
et medlem god hjelp i forbindelse med et avslag på
bilsøknad. Faksimile fra
Innlandsposten 4/14.

– Nå får jeg endelig bil!

Til tross for at NHF ikke lenger har en sentral veiledningstjeneste, har det fortsatt å komme et stort
antall enkelthenvendelser til NHF fra medlemmer
som har behov for informasjon, støtte og veiledning. Alle medlemmer som henvender seg til NHF
med spørsmål knyttet til rettigheter, får svar, enten
fra servicetorget, fra fagpersoner på hovedkontoret
eller regionkontorenes ansatte.
Denne kontakten med medlemmene er med på å gi
NHF verdifulle innspill om hvor «skoen trykker»,
som igjen brukes aktivt i det interessepolitiske arbeidet. For regionene gir den også oversikt over
hvilke spørsmål det er størst behov for å få besvart
i deres nærområder og om enkelte kommuner utpeker seg ved at de ikke yter de tjenestene de er pålagt å gjøre.
De fleste av henvendelsene dreide seg om enkle
spørsmål, som besvares kort, med lenker til aktuelt
regelverk, kort informasjon om hva medlemmet kan
gjøre for å ivareta sine rettigheter og henvisninger
til andre instanser som kan bistå. Samtidig ser vi
en økende tendens til at medlemmer oppsøker oss
med behov for betydelig juridisk bistand i kompli36

serte saker. Denne formen for bistand var det aldri
hensikten at den tidligere veiledningstjenesten skulle
tilby, på samme måte som den heller ikke tilbys av
andre, tilsvarende organisasjoner. Heller ikke FFOs
rettighetssenter tilbyr slik bistand.
Enkelte av NHFs regioner har imidlertid gått aktivt
inn i enkeltsaker med støtteskriv og veiledet medlemmene gjennom en krevende saksprosess. I NHF
Innlandet, for eksempel, fikk et medlem hjelp til å
anke et avslag på bilsøknad hele tre ganger. Saken til
slutt ble trukket for trygderetten -hvor medlemmet
vant.
Også lokallagene og landsforeningene har et utstrakt
medlemstilbud gjennom sine aktiviteter. Regionene
har egne likepersonnettverk og bistår i å skape gode
møteplasser. Flere lokallag har holdt egne kurs med
utgangspunkt i å gi sine medlemmer veiledning.
Landsforeningene står i en særstilling når det gjelder
NHFs likepersonarbeid. De fleste landsforeningene besvarer både enkelthenvendelser og arrangerer medlemsaktiviteter, der formålet er å dele erfaringer og/eller gi nyttig informasjon om å mestre

livet med en diagnose. For eksempel anslår Landsforeningen for Ryggmargsskade at de når flere enn
halvparten av sine medlemmer gjennom ulike kurs
og samlinger med et likepersonperspektiv. Arrangementene har varierende tema. Flere landsforeninger
bidrar også til gode medlemstilbud i samarbeid med
rehabiliteringssentre og helseforetak. Mange utvikler
også informasjon om diagnosene til glede og nytte
for alle som har den aktuelle diagnosen, pårørende
og helsepersonell.

Handikappede Barns Foreldreforenings har gjennomført årlige HBF Camps. Disse tilbudene har
samlet over 300 deltakere, hvorav halvparten barn,
til turer, leker og underholdning. Familiene som
deltar i dette aktivitetstilbudet, forteller at det å få
være med på en slik helg sammen med andre foreldre og søsken i tilnærmet samme situasjon, har
stor og positiv betydning.

Aktivitet ved sykehusenes brukerkontor
Brukerkontorene på landets sykehus er et
tilbud rettet mot pasienter og pårørende
og drives i samarbeid mellom frivillige organisasjoner og sykehusets lærings- og
mestringssentra. NHFs likepersoner er representert på et stort antall brukerkontor.
Aktiviteten er i enkelte tilfeller av et omfang på flere timer per uke. Tilbudet er
basert på frivillig innsats, baseres på den

enkeltes engasjement og kapasitet og varierer derfor fra sted til sted. I desember
2014 var fem representanter fra brukerkontorene med på en workshop på NHFs
hovedkontor for å drøfte hvordan dette
arbeidet kan drives mer målrettet og helhetlig, slik at alle sykehusene får et tilnærmet like godt tilbud. Nå jobbes det
med å videreutvikle dette arbeidet.

Utvikling av en felles telefontjeneste
Telefonhenvendelser til NHFs likepersoner har lenge vært en viktig del av likepersonstilbudet. Fram til
nå har slike henvendelser gått via den enkelte likepersons privattelefon. For å sikre et godt og enhetlig
tilbud framover, er det bestemt at tjenesten skal organiseres fra et eget, felles telefonnummer for alle likepersoner i NHFs landsforeninger og regioner. Tanken er at en hjelpetelefon med vaktordning virker
mer tillitvekkende, seriøst og profesjonelt enn å operere med privatnumre, som nå. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra landsforeningene LFN og LKB, NHF Nord-Norge og hovedkontoret, som planlegger hvordan hjelpetelefonen kan organiseres, finansieres og følges opp.
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På jobbverkstedene får deltakerne nyttig informasjon og får jobbe med egne mål individuelt og i grupper med egne jobbmentorer. Tilbakemeldingene
viser at verkstedene har vært nyttige. Foto: Tore Fjeld.

Vellykkede jobbverksteder
Jobbdeltakelsen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig, til tross for
at forskning viser at mange funksjonshemmede ønsker å jobbe. Gjennom prosjektet «Jobbverksted»
har NHF hatt som målsetting å lage et godt kurstilbud til fysisk funksjonshemmede som har som mål å
komme i jobb. Kurset omfatter både faglige innspill og motiverende veiledning i samtalegrupper ledet
av likepersoner, som i denne sammenhengen har rollen som jobbmentorer. Det har så langt blitt gjennomført tre jobbverksteder: først en pilot i 2012, deretter et verksted i 2013 og et i 2014. Til sammen
har 57 kursdeltakere vært gjennom tilbudet.
Jobbverkstedet har rettet seg mot personer som er i sluttfasen av et utdanningsløp, har vært ute av arbeidslivet en stund eller opplever at ulike utfordringer setter deres jobbdeltakelse på prøve. Kursene
varer i fire dager og legger godt til rette for at deltakerne får anledning til å jobbe konkret med egne
mål, samtidig som man får viktig informasjon gjennom en egen fagdel der Nav og et etablerersenter bidrar med innhold. Samtalegruppene ledes av 16 jobbmentorer rekruttert fra NHFs nettverk som har
fått opplæring i gruppeledelse og løsningsfokuserte samtaleteknikker (LØFT).
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VELKOMMEN TIL JOBBVERKSTED
Norges Handikapforbund gjentar suksessen med å arrangere jobbverksted for bevegelseshemmede.

Vi tilbyr få oppskrifter, men gir deg muligheten til
å nne dine kvaliteter og sette deg mål som kan
hjelpe deg på vei.
Sted: Quallity Gardermoen Hotell.
Kontakt Norges Handikapforbund, tlf 24 10 24 00.
E-post jobbverksted@nhf.no

Hva kan
arbeidslivet tilby
meg?

Hva
bru kan je
kes
g
til?

re
g gjø
al je tiden?
k
s
Hva studie
r
ette

e
gynn
eg be
?
Kan j be igjen
å job

b
job ?
gs meg
a
l
a s or
Hv ser f
s
a
p

Hv
vei or gå
mo r m
t jo in
bb
?

illustrasjonsfoto:colourbox.com

Her får du:
• Oppdatert informasjon om rettigheter.
• Sette fokus på hva du kan best og vil mest.
• Veiledning fra våre jobbmentorer i små
samtalegrupper.
• Utveksle erfaringer om arbeidslivet.

Jobbverkstedet har blitt godt
markedsført både i og utenfor
organisasjonen, blant annet
med denne folderen.

Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at jobbverkstedet har vært nyttig. Flere deltakere har kommet
ut i jobb, og gir uttrykk for at jobbverkstedet har gitt god og konkret hjelp i prosessen. Jobbverkstedene
har vært finansiert med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom et prosjekt som nå er avsluttet. Både
tidligere deltakere og jobbmentorer har imidlertid anbefalt NHF å videreføre tilbudet, og det vil bli
jobbet videre med å skaffe offentlige midler eller etablere samarbeid med en sponsor.

Samarbeid med pasient- og brukerombudet
NHF får flere hundre henvendelser hvert år fra funksjonshemmede og pårørende som opplever et
mangelfullt eller dårlig tilbud knyttet til NAVs tjenester eller helse- og omsorgstjenesten. Mange opplever at møtet med hjelpeapparatet fører til avmakt og fastlåsthet, uten at de får tildelt det tilbudet eller
de tjenestene de har behov for.
Flere NHF-regioner har etablert et samarbeid med fylkenes pasient- og brukerombud, som har i oppgave å bistå personer som ikke får den hjelpen eller behandlingen de har behov for og synes det er vanskelig å ivareta sine interesser. Samarbeidet med ombudene gir mulighet for å gi innspill til ombudet om
hvilke utfordringer funksjonshemmede møter og hva slags bistand ombudene kan og bør gi. Tilbudet
har hittil ikke vært koordinert og systematisert i organisasjonen, og NHF sentralt har derfor etablert et
samarbeid med pasient- og brukerombudet i Oslo for å finne en god samarbeidsform som kan brukes
av alle NHF-regionene, for dermed å sikre bedre hjelp og oppfølging til dem som trenger det. NHFs likepersoner har selv «kjent på kroppen» hvor utfordrende slike prosesser kan være og kan være støttespillere for medlemmene ved å være samtalepartnere, bistå med å skrive søknader, hjelpe til med å forberede møter eller liknende. Ombudets rolle vil dreie seg om å gjøre en vurdering av saker, gi faglig
støtte i klagesaker, utarbeide «hjelpemaler» til å fylle ut søknader og gi råd og veiledning om hvordan
man bør gå videre i en sak. Ombudet har også uttrykt ønske om å bidra med koordinering mot byråkratiet og lokale politikere vedrørende praksis, regelforståelse og behov for endringer.
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Internasjonalt bistandsarbeid
Hovedutfordringer
• Økt forståelse og engasjement for arbeidet organisasjonen gjør innen internasjonal bistand.
• Økt deltakelse av tillitsvalgte i NHFs påvirkningsarbeid i forhold til inkludering av funksjonshemmede
i bistanden.

Hovedmålsettinger
• Det internasjonale utviklingsarbeidet er godt synlig i hele organisasjonen.
• NHF skal utvikle mer målrettet informasjon og sørge for bedre intern informasjonsflyt og bredere
gjensidig deltakelse i interne fora på tvers av organisasjonen.
• Tillitsvalgte driver holdningsskapende og interessefremmende arbeid blant NHFs medlemmer for å
bidra til økt forståelse og engasjement for arbeidet som organisasjonen gjør innen internasjonalt
utviklingsarbeid.
• Det legges til rette for at medlemmer kan bidra økonomisk og til å engasjere seg i kampanjer og
liknende tiltak for å styrke det økonomiske fundamentet på dette innsatsområdet.
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Får stoltheten tilbake
Arne Leins reisebrev fra Uganda

Foto: Geir Dokken

NHF har vært lenge i Uganda. Og
er det noe som preger bistandsarbeidet i Handikapforbundet, så er
det nettopp langsiktighet. Vi vet at
det tar lang tid både å bygge opp en
i
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b id
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Våren 2014 reiste forbundsleder Arne Lein til Uganda og
besøkte NHFs samarbeidspartner NUDIPU, sammen med
Svein Brodtkorb som leder NHFs internasjonale avdeling.
I dette reisebrevet forteller han om en reise som gjorde
inntrykk.

SPARE- OG LÅNEGRUPPER SKAPER
SELVSTENDIGHET
NUDIPU er en paraplyorganisasjon
bestående av mange organisasjoner
av funksjonshemmede. Der vi i Norge
har bevegelseshemmede som primær

Norges Handikapforbund har også i denne perioden hatt et sterkt internasjonalt engasjement i
den hensikt å bidra til å bedre vilkårene for funksjonshemmede i fattige land.
NHFs rolle som medlemsorganisasjon eid og
drevet av funksjonshemmede selv, gir oss sterk legitimitet som bistandsaktør ute i verden. Vi har
førstehåndkunnskap om diskriminering og betydningen av å kjempe for våre rettigheter. Vi vet
hvor stor betydning det har at funksjonshemmede
selv har kontroll over eget liv og kan være delaktige i diskusjoner og beslutninger som angår dem.
For å bevare denne rollen, er det viktig å sikre at
NHFs internasjonal arbeid er forankret i organisasjonen, og dette har vært et klart mål for denne
perioden. Målsettingen har dels handlet om å øke
kunnskapen om og engasjementet for det internasjonale arbeidet blant tillitsvalgte og medlemmer,
og dels å gi det internasjonale arbeidet en sterkere
kobling til NHFs arbeid her hjemme.
Det internasjonale arbeidet har blitt løftet fram
og synliggjort på flere måter og i ulike arenaer de
siste to årene. For det første besøkte forbundsleder Arne Lein noen av de NHF-støttede prosjektene i Uganda vinteren 2014, og har formidlet
inntrykkene sine fra denne reisen både i leserbrev
og som muntlige innlegg. Denne delen av NHFs
arbeid har også blitt trukket fram i NHFs ramme-

ner til en slik gruppe. Gruppa sparer
penger og låner til hverandre. Slik
kan medlemmene i gruppa få råd til
å kjøpe ei ku, en gris eller frø til noen
planter. Når den som har lånt penger
få
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i

d k

åd

l k l
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plan, virksomhetsplan og gjennom en ny strategi
for det internasjonale arbeidet. Det har også blitt
satset aktivt på å presentere det internasjonale arbeidet i organisasjonens kommunikasjonskanaler,
i Handikapnytt og på nettsidene, i regionblader og
gjennom nyhetsbrev. Sist, men ikke minst, har de
ansatte ved internasjonal avdeling vært på besøk i
flere regioner for å fortelle om dett internasjonale
arbeidet. Våren 2015 er det NHFs landsforeninger
som står for tur.
Etter denne aktive innsatsen, synes det å være en
økt interesse i det internasjonale arbeidet blant
medlemmer og tillitsvalgte. NHFs sentralstyre har
gått foran, med et klart uttalt ønske om å engasjere seg mer i NHFs internasjonale arbeid. Som
en direkte følge av dette er det tatt initiativ til dannelsen av et bistandsforum bestående av tillitsvalgte og ansatte, i første omgang medlemmene
av sentralstyret, ledergruppa og ansatte i internasjonal avdeling. I tillegg til at dette vil bidra til å
sikre forankringen av det internasjonale arbeidet
i NHF, vil bistandsforum kunne identifisere prosjekter eller tiltak som kan mobilisere grasrota i
organisasjonen. Et sterkere engasjement blant tillitsvalgte og medlemmer, vil igjen kunne bidra til å
styrke det økonomiske fundamentet for det internasjonale arbeidet.
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I de NHF- støttede foreldregruppene, blant annet i Uganda, finner
foreldre med funksjonshemmede barn et fellesskap som gir innsikt og
styrke slik at de kan ta seg godt av barna og mestre hverdagen bedre.
Faksimile fra Handikapnytt 5/14.
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Moren til Paul er nå leder i foreldregruppa
som hun ble med for tre år siden.

Samuel fikk rullestol gjennom
foreldregruppa. Den trenger
han ikke lenger.

Anna Maria er
på sykehuset for å
hente rullestolen sin.

I dag går Paul på
skolen. Han er en
kjekk gutt.

Fysioterapeut Agnes
jobber lange dager for
å møte store behov.

Emanuel og moren hans
henter styrke og fellesskap
i foreldregruppa.

Mangotreet bugner
av moden frukt.

13 år gamle Ajoc Saron.
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får jeg vite at det iikke er uvanlig at
funksjonshemmede barn bindes fast innendørs når foreldrene
går på jobb, for å unngå at de skader seg. Jeg vet ikke om
Emanuel tilbringer dagene på denne måten, men det gjør
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Det internasjonale arbeidet har blitt godt presentert i
Handikapnytt og på nettsidene, i regionbladene og
i nyhetsbrev. Her er utvalg saker fra alle nevnte
kanaler.

Skjermbilder nhf.no

Flommen tok huset
FOTO: NIKE MSAMBA

Laika (84) mistet benet til en krokodille. Og huset til vannmassene.
Funksjonshemmede i Malawi er blant dem som er hardest rammet av flom.

Skjermbilde handikapnytt.no

Malawi
Land i det sør
med ca. 16,5 m
innbyggere.
Norges Hand
samarbeider
organisasjon
funksjonshem
heter og leve
Flommen i ja
følge av et kr
som førte til a
gikk over sine
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Kommunikasjonsarbeid
Hovedutfordringer:

Mål for perioden:

• Å øke politikeres og opinionens kunnskap om
diskriminerende samfunnsforhold for funksjonshemmede.

• At vi er en attraktiv, åpen og pålitelig kilde for media,
politikere og andre aktører vi ønsker å påvirke.

• Å framstå som en ressurs og bidragsyter i politikk
og samfunnsplanlegging.
• Å synliggjøre funksjonshemmede som en ressurs i
samfunnet.
• Å bedre samhandlingen og internkommunikasjonen
i hele organisasjonen.

• At vi har produsert og distribuert materiell og solgt
inn mediesaker, både nasjonalt og lokalt, som viser
løsninger på samfunnsmessige hindringer.
• At mediesaker som omhandler funksjonshemmede
ikke framstiller funksjonshemmede som ofre, men
fokuserer på den enkeltes muligheter og ressurser
og på samfunnsmessige løsninger.
• At flere og nye målgrupper har engasjert seg i
Norges Handikapforbunds saker gjennom våre tiltak i
sosiale medier.
• At kommunikasjon er en del av planleggingen i alle tiltak.
• At vi har etablert rutiner og systemer for et samlet og
koordinert kommunikasjonsarbeid i hele organisasjonen.
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Nye nettsider med vekt på gode historier og nyttig informasjon

Nyttigere nettsider
Det har skjedd store endringer på
www.nhf.no, som er nettsidene til
Norges Handikapforbund. Nettbrukerne ble møtt av et helt nytt design,
nytt innhold og nye funksjoner. Ikke
minst er sidene mye lettere å lese på
nettbrett og mobil enn de gamle.
Kommunikasjonsrådgiver Karen
Kvam i NHF har hatt ansvar for
utviklingen av de nye sidene. Hun
innser at det var på høy tid med en
digital fornyelse, ikke minst for å møte
kravene i forskriften om universell
utforming av nettsteder, som trådte i
kraft i fjor sommer.
– De gamle sidene var utdatert,
både teknisk, designmessig og
innholdsmessig. I stedet for å ﬂikke
videre på det gamle, valgte vi å lage
noe helt nytt, sier hun.
Et annet viktig motiv har vært å
kunne bygge opp et godt fungerende
intranett for tillitsvalgte i organisa-

FOTO: IVAR KVISTUM

Nå er det blitt lettere å finne nyttig informasjon om rettighetene dine
på nettsidene til Norges Handikapforbund.

NYTT UTTRYKK: Et varmere uttrykk og god universell utforming har vært vektlagt når Norges
Handikapforbund har lagd helt nye nettsider.

Skjermbilde nhf.no og faksimile Handikapnytt 01/15

Høsten 2014 lanserte NHFs helt nye nettsider.
Bakgrunnen for omleggingen var at det nettstedet
vi hadde ikke tilfredsstilte dagens krav til universell utforming, i tillegg til at både innhold, funksjonalitet og design var utdatert. Det nye nettstedet er utformet med tanke på gi et levende og
varmt inntrykk, og vise at alt NHF gjør handler
om mennesker, selv om det interessepolitiske ar-

beidet retter seg mot politikk og samfunnsstrukturer. Innholdsmessig blir det satset på varig informasjon med nytteverdi for leserne, og en enkel
og brukervennlig utforming. Noe av det viktigste
med nettstedet er også at det inneholder et eget
område for tillitsvalgte med tilgang til de ressursene man trenger for å inneha verv i NHF.

Skjermbilder fra nrk.no
og NHFs facebookside

Vellykket mediepåvirkning knyttet til universell utforming
NHFs mediearbeid knytter seg i hovedsak til det interessepolitiske påvirkningsarbeidet og er derfor omtalt utfyllende i de delene av rapporten som omtaler politikkområdene våre. I denne perioden er det
TEK10 og tilgjengelighet i skolebygg som i aller størst grad har stått i fokus for mediearbeidet. Spesielt
var kartleggingen av tilgjengeligheten i norske skolebygg i 2013 en mediesuksess for NHF, se avsnittet
om universell utforming og skole.
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I arbeidet med TEK10, som er omtalt i kapittelet om universell utforming, viste samarbeidet med andre
organisasjoner og fagmiljøer, at vi får større gjennomslag når vi kan danne en felles front som gir uttrykk for samme budskap. Når vi jobber på denne måten, veier argumentene våre tyngre i politiske prosesser, og beslutningstakerne lar seg påvirke og overbevise i større grad enn når vi ytrer oss alene.

Medietrening som satsningsområde
For at vi skal lykkes med mediearbeidet, er det avgjørende at vi opptrer på en måte som gjør at vi får sakene våre i media på en slik måte at det tjener hovedmålene våre. Medietrening er derfor viktig, og er
også svært etterspurt av NHFs ansatte og tillitsvalgte. Det er gjennomført mange medietreningskurs i
løpet av 2014, og flere blir det i 2015. Noen av kursene holdes i sammenheng med regionstyremøter,
andre med NHFU og TUP, og andre i organisasjons- og påvirkningskurs. Kursene er nyttige også for å
få oversikt over hva tillitsvalgtes og unge medlemmers behov er. Kursene har vektlagt hva som er viktig
å tenke på i forbindelse med mediekontakt, både for å komme i kontakt med journalister, få saker på
trykk og få fram de vinklingene vi ønsker.
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Strategiarbeid og utvikling av ny ressursbank
Det er viktig at hele organisasjonen jobber strategisk med kommunikasjon, og at arbeidet er koordinert
og samlet. Strategier til bruk i kommunikasjonsarbeidet er viktige verktøy i så måte og strategiutvikling
har blitt prioritert i denne perioden. Det har blitt utviklet en mediestrategi og retningslinjer for internkommunikasjon, i tillegg til at det har blitt utviklet egne veiledere i språk- og begrepsbruk og bildebruk
og anbefalinger for bruk av facebook. De viktigste punktene fra disse dokumentene er samlet i en enkel
og lettlest kommunikasjonsplakat. Samtlige dokumenter presenteres i en egen infobank på NHFs område For tillitsvalgte på nettsidene.

Skjermbilder fra nhf.no

Jevn vekst i sosiale medier
Vi har satset fortløpende på å øke bruken av sosiale medier for å spre budskapet vårt mer effektivt.
Siden landsmøtet 2013 har antall følgere på NHFs facebook-side vokst med snaue 1000 personer.
Trolig er mye av grunnen til denne positive veksten at vi på en strukturert måte har gitt oppdateringer
oftere om emner som engasjerer medlemmene våre på tidspunkter når de er mottakelige for å motta informasjonen. I snitt leses hver facebook-post av ca. 350 personer, noe som er mer enn godkjent av de
mest brukte måleverktøyene.
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Utvikling av Handikapnytt til et engasjerende magasin
av høy kvalitet

NHFs medlemsblad Handikapnytt har vært gjennom en stor omlegging siden forrige landsmøte. Fra og
med 2014 ble antallet årlige utgaver av papirutgaven av bladet redusert fra åtte til seks. Dermed ble det
frigjort ressurser som gjorde det mulig å heve kvaliteten og sidetallet på hver enkelt utgave. Fra og med
utgave nummer 01/14 kom papirutgaven i helt nytt design, med ny logo og limt rygg. Samtidig er det
satset enda mer på menneskeorientert reportasjejournalistikk som fremhever funksjonshemmede som
aktivt handlende ressurspersoner. I enda større grad enn tidligere legger magasinet vekt på gode bilder
for å underbygge denne redaksjonelle linjen. Handikapnytt skal fremstå som et kvalitetsmagasin. Omleggingen er gjennomgående blitt positivt mottatt, både blant lesere og annonsører.
Handikapnytt har gjennom året hatt solid dekning av temaer som tekniske hjelpemidler, tilgjengelighet
i alle deler av samfunnet, og spørsmål som berører holdninger, likeverd, likestilling og diskriminering. I
mange sammenhenger har Handikapnytt også løftet fram barn og unge i spaltene.
2014 ble det første hele året der Handikapnytt.no fremstår som en nettavis, som delvis står på egne bein
og delvis er et supplement til papirmagasinet. Sett i forhold til ressursene, har dette vist seg å være i
overkant ambisiøst. Det har vist seg vanskelig å oppnå en varig økning i trafikken på nettstedet. Likevel
er det flere eksempler på at nettutgaven har bidratt til å spre Handikapnytts journalistikk til kretser som
ellers ikke nås med papirutgaven.
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