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Forbundslederen
har ordet
Det er enormt mye å skrive om når vi skal
oppsummere Handikapforbundets landsmøteperiode 2015-2017. Oppgavene har stått i kø
disse to årene, alle er gått løs på med stort
og bredt engasjement og flere er blitt løst. I
denne rapporten forteller vi om det arbeidet
vi har gjort innenfor de områdene som landsmøtet 2015 definerte som våre viktigste,
gjennom rammeplanen. Vi er opptatt av å vise
bredden og har ikke gått i detaljer på alt.
Det er mange som skal ha stor takk for den
innsatsen de har lagt inn for at funksjonshemmede skal bli hørt og for å bidra til et samfunn
der alle har de samme mulighetene – til fullverdig skolegang, ordentlige jobbtilbud og egnede boliger, til å bevege seg rundt i omgivelsene og delta i samfunnslivet. Selv om vi etter hvert har fått lovfestet mange rettigheter,
finnes mange av dem bare på papiret og blir
ikke realisert. I et samfunn som de siste årene
har blitt både hardere og kaldere, kjemper vi
en beinhard kamp. Som denne rapporten viser, lar vi ikke de utfordringene funksjonshemmede møter, gå upåaktet hen.
Våre engasjerte medlemmer og tillitsvalgte,
sammen med familie, venner, støttespillere og
våre dyktige ansatte, går i front for å vise at:
Vi finner oss ikke i at kommunene gjennomgående motarbeider BPA-ordningen. Vi aksepterer ikke at tilgjengelighetskravene vi var
så glade for å ha fått på plass for noen år siden, stadig blir trenert og forsøkt lempet på.
Vi aksjonerer iherdig mot et hvert forsøk på
å rasere hjelpemiddelformidlingen. Vi tolererer ikke innføringen av stadig flere egenandeler, verken når det gjelder hjelpemidler eller tjenestetilbudet for øvrig. Vi tar tydelig til
motmæle mot hatytringer og trakassering, og
vi protesterer mot velferdskutt som svekker
funksjonshemmedes levekår. Vi gjør alt vi kan

for å få det samfunnet vi ønsker oss og som
vi mener alle er tjent med – et samfunn der
funksjonshemmede er likestilt med alle andre
borgere og kan delta og bidra.
Vi står overfor en omfattende kommunereform og kan med all sannsynlighet regne med
at presset på velferdsstaten vil bli stort også i
årene som kommer. Køen av utfordringer vil
ganske sikkert vedvare, og innsatsen vår vil
være helt nødvendig i framtiden også. Noe av
det aller viktigste vi har gjort de siste to årene,
er å gjennomføre det store organisasjonsutviklingsprosjektet som har dreid seg om
nettopp å ruste opp for de kampene vi skal
kjempe. Det er etter dette landsmøtet at jobben virkelig begynner. Vi skal være der folk er.
Vi har satset og skal satse mye tid og betydelig kraft på å bygge en levende og aktiv organisasjon, som kan være en sterk og synlig
stemme for funksjonshemmedes sak i lang tid
framover. Det er landsmøtet 2017 som til syvende og sist skal stake ut den endelige kursen, men innsatsen ser vi allerede fruktene
av. Det formelig koker av engasjement i organisasjonen. Vi har fått en sterk ungdomsorganisasjon, med mange dyktige aktivister som
gjør seg gjeldende på svært mange arenaer.
Her ser vi beviset på at det er helt nødvendig
å satse for å vinne terreng. For meg, som har
vært forbundsleder så lenge som lovverket
vårt tillater er dette spesielt gledelig å se. Takk
for innsatsen, det er i fellesskap vi kan nå nye
mål og seire.

Tusen takk for meg og
lykke til videre!
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Kampanje: Torsdag 27. april var Handikapforbundet synlige på Jernbanetorget i Oslo for å ta et oppgjør med det
brutale faktum at hatytringer og trakassering fører til at funksjonshemmede ser seg nødt til å flytte. Denne dagen
satte vi ut symbolske flyttelass, og i stedet for ”kjøkkenutstyr” eller ”bøker” sto det ”min verdighet”, ”min identitet”,
”min livskvalitet”, ”min trygghet”. Hatprat og trakassering er ødeleggende, uansett om du faktisk flytter eller ikke.
Foto: NHF Oslo
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Likestilling
og menneskerettigheter

NHF vil arbeide for:
• at diskrimineringsvernet for mennesker med
funksjonsnedsettelser i Norge styrkes
• at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha
de samme muligheter som andre til å delta på alle
samfunnsområder

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at diskrimineringsvernet i ny felles diskrimineringslov
blir bedre enn det er i DTL
• at NHF aktivt bidrar til sivilsamfunnets rapport til FN
på konvensjonen og at FNs merknader blir fulgt opp
• at FN-konvensjonen er innlemmet i norsk lov
• at Norge har ratifisert tilleggsprotokollen til
konvensjonen
• at ny diskrimineringslov og konvensjonen er kjent i
alle kommunale og fylkeskommunale råd for
mennesker med funksjons nedsettelser
• at det er etablert samarbeid med ulike organisasjoner
og institusjoner som arbeider med menneskerettigheter
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Foto: NHF Oslo

Funksjonshemmede diskrimineres gjennom hele livsløpet og på alle samfunnsområder. Kampen mot
diskriminering av funksjonshemmede er derfor bærebjelken i Norges Handikapforbunds arbeid, og er
naturlig nok innlemmet i flere av denne rapportens kapitler. Antidiskrimineringsarbeidet foregår på
mange forskjellige måter og rettes mot ulike miljøer. Vi er med på alt fra møter i statsministerboligen,
eventer i de store byene og skolebesøk på små og store steder i landet. Vi kjemper for et sterkt diskrimineringsvern gjennom lovverket, vi slår ned på den diskrimineringen vi ser rundt oss, men vi er også
opptatt av å bygge positive holdninger og bryte de fordommene vi stadig ser at funksjonshemmede
rammes av.
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Funksjonshemmede diskrimineres gjennom hele livsløpet og på alle
samfunnsområder. Kampen mot diskriminering av funksjonshemmede
er derfor bærebjelken i Norges Handikapforbunds arbeid.

Økt fokus på hatytringer
og hatkriminalitet

I 2016 markerte Handikapforbundet for første
gang den 3. desember, som er den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. De
finnes en rekke internasjonale FN-dager, som
opprinnelig er fastsatt av FN-organene selv, i
den hensikt å rette fokus mot samfunnsforholdene for ulike grupper.
Handikapforbundet har ikke hatt tradisjon
for å markere 3. desember tidligere, men har
gjerne deltatt på myndighetenes arrangementer i anledning dagen. Flere av oss har sett
med økende frustrasjon på hvordan vi blir redusert til passive tilskuere ved slike anledninger. I 2016 ønsket vi å ta dagen tilbake og gjøre
den til vår egen, og samtidig rette fokus mot
de samfunnsforholdene som vi mener må bli
bedre.
Dagen ble markert mange steder i landet, og
vi rettet fikk oppmerksomheten mot både brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og arbeid.
Det ble gjennomført BPA-aksjoner i flere byer
og tettsteder og avholdt en konferanse om arbeid i Oslo. Markeringene vil bli nærmere beskrevet i andre kapitler.

Hatytringer og hatkriminalitet har fått mye
oppmerksomhet i denne perioden. Vi har
sett tydelige tendenser, gjennom politisk
retorikk og i kommentarfeltene på sosiale
medier, at fordommene mot og trakasseringen av minoritetsgrupper som funksjonshemmede, øker. På den andre siden vokser det
fram sterke motstemmer i samfunnet, også i
Handikapforbundet.
Ved årsskiftet 2016-2017 ble det lansert en
rapport som viser at en av tre funksjonshemmede opplever hatefulle ytringer og trakassering, og at konsekvensene er store – mange isolerer seg, enkelte ser seg til og med nødt til å
flytte. Det er grunn til å tro at kampen mot hatytringer og trakassering vil måtte fortsette, og
vi vil spille en viktig rolle i denne kampen.
I Handikapforbundet fikk dette temaet et
voldsomt oppsving høsten 2016, da NHFUmedlem og nåværende leder i NHFU Oslo,
Tamarin Varner, opplevde å bli trakassert grovt
på t-banen en fredag kveld. Tamarin blogget
om opplevelsen, som dermed ble fanget opp
av media og fikk mye omtale, både i aviser og
på tv. Rundt påsketider 2017 fikk temaet nok
en boost, da Tamarins opplevelser ble presentert på nytt, i en av Handikapforbundets innsamlingskampanjer. Blant annet ble det laget en film med fokus på dem som må flytte
på grunn av trakassering, som ble vist fra facebook-sidene våre og fikk stor spredning og
sterkt engasjement.
Tamarin valgte, godt hjulpet av Handikapforbundet, å anmelde hendelsen til politiet.
Saken ble den første registrerte politianmeldelsen knyttet til hatkriminalitet mot funksjons-

Sivilsamfunnets rapport viser
omfattende diskriminering
Sivilsamfunnets alternative rapport om hvordan Norge oppfyller FN-konvensjonen, ble ferdigstilt og lansert 3.desember 2015. Rapporten
viser det samme som Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport – at det foregår
omfattende og systematisk diskriminering av
funksjonshemmede i Norge. NHF hadde en
aktiv rolle i å utforme rapporten. Sammen med
LDO-rapporten har den blitt et viktig virkemiddel i vårt påvirkningsarbeid.
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Spørretime: Handikapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Forbund for Utviklingshemmede
nærmest kuppet Stortingets spørretime onsdag 6. april 2016. Flere statsråder ble konfrontert med sin mangelfulle
politikk overfor funksjonshemmede, og medlemmer og tillitsvalgte stilte mannsterke på galleriet og i vandrehallen.
Faksimile fra Handikapnytt nr. 3/2016
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organisasjonen. Ambassadør-prosjektet, for
eksempel, som så langt har operert mest i
Buskerud, Vestfold og Telemark, vil nå bli
spredt til flere deler av landet.
Våren 2016 ble det også satt fokus på inkludering og mangfold overfor etniske minoriteter, med et temamøte i Oslo om hvordan
funksjonshemmedes organisasjoner kan bli
mer inkluderende ovenfor mennesker med
innvandrerbakgrunn. Møtet inngikk i serien
OsloFunker og samlet et stort antall mennesker i en fullsatt møtesal.

hemmede i Norge. I ettertid av hendelsen ble
Handikapforbundet gjort oppmerksom på en
masteroppgave om hatkriminalitet rettet mot
funksjonshemmede som viser at politiet overser at slike hendelser er hatkriminalitet. De
velger andre årsaker enn fordommer og hat
når de skal forklare hendelsene.
Diskriminering i form av hatprat har vært
i regjeringens søkelys i flere år, og er det
fremdeles. Handikapforbundet har vært representert i regjeringens referansegruppe
om hatefulle ytringer og har blant annet
vært med på en rundebordskonferanse i
Statsministerboligen. I november 2016 lanserte regjeringen en strategi mot hatefulle ytringer. Tiltakene i denne planen er imidlertid generelle og er ikke spesifikt rettet mot
funksjonshemmede.
Handikapforbundet er også engasjert i
Stopp Hatprat-kampanjen. Fra 1. september
2015 har kampanjen hatt sekretariatet sitt lokalisert til Handikapforbundets Oslokontor,
med en ansatt kampanjerådgiver i 70% stilling, finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne- og likestillingsdepartementet. Stopp Hatprat jobber for
menneskerettigheter og mot hatprat på nett
og retter søkelyset mot alle samfunnsgrupper som er utsatt for hatprat. Siden høsten
2015 har kampanjen hatt et særskilt fokus på
å synliggjøre hatprat mot funksjonhemmede.
Blant kampanjens tiltak har vi sett debatter
med fokus på rasisme og foredrag om hatprat både nasjonalt og internasjonalt. Møter
med barne- og likestillingsminister Solveig
Horne og innspill til myndighetenes satsing
på forebygging mot hatprat på nett er også
en del av arbeidet.

Stortingsaksjon april 2016
I Stortingets spørretime onsdag 6. april
handlet langt over halvparten av de 21 spørsmålene SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet
stilte til ulike statsråder om den mangelfulle
politikken regjeringen fører overfor funksjonshemmede. Selv om spørsmålene ble
stilt av partienes representanter, var det
Handikapforbundet, i samarbeid med FFO
og NFU, som hadde foret spørsmålsstillerne
med bakgrunnsinformasjon og spørsmål.
Medlemmer og tillitsvalgte fra alle organisasjonene stilte også mannsterke på Galleriet
og i Vandrehallen. Funksjonshemmede
gjorde seg dermed sterkt gjeldende på
Stortinget denne dagen. Bakgrunnen var at
funksjonshemmedes organisasjoner har sett
seg lei på den manglende helhetlige politikken for funksjonshemmede i alle livsfaser
og livssituasjoner; skole, utdanning, arbeid,
bolig, assistenter, hjelpemidler, parkering,
tilgjengelighet.

Skuffende forslag til ny,
felles diskrimineringslov
I 2015 la regjeringen fram et forslag til en ny
felles diskrimineringslov. NHF var i utgangspunktet positive til et felles diskrimineringslovverk, men endte med å ikke støtte regjeringens forslag. I korte trekk la lovforslaget
opp til det vi oppfattet som en svekkelse
av diskrimineringsvernet, blant annet ved
å kutte i redegjørelsesplikten som pålegger
større bedrifter å redegjøre for hva de har
gjort for å bygge ned funksjonshemmende
barrierer.
Også de andre organisasjonene i
Likestillings- og diskrimineringsombudets
brukerråd var skuffet over lovforslaget.
Sammen sørget vi for at saken fikk mye oppmerksomhet, både gjennom leserinnlegg i
avisene og en stor debatt på Litteraturhuset,
der Barne- og likestillingsminister Solveig

Holdningsskapende arbeid inkludering og mangfold
Handikapforbundet arrangerer mange små
og store arrangementer landet rundt for å
skape oppmerksomhet om temaer som er
viktige for oss og bygge positive holdninger
overfor funksjonshemmede. Funkisdagen
i Stavanger og Bergen, Funkfest i Oslo og
prosjektet ambassadører i skoleverket er vel
verdt å nevne. Gjennom aktiviteter som rullestolhinderløyper, dans og konserter, politiske
debatter og foredrag og seminarer lykkes vi
her med å være synlige i omgivelsene på en
positiv måte. Med disse arrangementene når
vi også ut til en betydelig større målgruppe
enn ellers. Interessen for å drive holdningsarbeid på denne måten har bredd om seg i
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Engasjement: Stopp Hatprat-kampanjen har vekket sterkt engasjement. Her sier statsminister Erna Solberg og
barne- og likestillingsminister Solveig Horne nei til hatprat, sammen med en fullsatt konferansesal på den store
ungdomskonferansen i oktober 2016. Foto: Stopp hatprat
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Funkfest: Funkfest i Oslo tilbyr konserter og foredrag der funksjonshemmedes utfordringer og ressurser kommer
sterkt til syne. Her ser vi Mari Storstein, som viste sin nye dokumentarfilm ”De døvblinde”, og Gunhild Asting, som
hadde en scenesamtale med Storstein etter filmvisningen under Funkfest 2016. Foto: NHF Oslo

Funkisdagen: Det samler seg mange mennesker når NHFU og Handikapforbundet inviterer til Funkisdagen, med
konserter, hinderløyper, debatter og mye mer. Her fra arrangementet i 2015. Foto: NHF Sørvest.
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Kampanje:
Tamarin Varner opplevde å bli spyttet
på da hun var på vei hjem fra byen.
Hun snudde opplevelsen til en sterk
kamp mot hatytringer og trakassering.
Her fra Handikapforbundets innsamlingskampanje våren 2017. Foto: Ivar
Kvistum/Handikapnytt

Anmeldte:
Tamarin nektet å finne seg i
trakasseringen hun opplevde.
Handikapforbundets Jørgen Foss
ble med da Tamarin anmeldte
hendelsen til politiet. Saken var den
første som ble politianmeldt som
hatkriminalitet i Norge.
Foto: Jørgen Foss
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Opplæring om FN-konvensjonen

Horne deltok. Vi sendte brev til departementet, stilte i politiske møter på Stortinget og leverte selvsagt høringsuttalelse. I ettertid har vi
også gitt innspill til en utredning av det strafferettslige diskrimineringsvernet i ny lov, som
tar utgangspunkt i at alle diskrimineringsvern
er like viktige, og at brudd på loven bør straffes likt for alle vern.
Håndhevingsapparatet har også vært
under utredning, og her har regjeringen foreslått å splitte ombudet og nemda.
Handikapforbundet har stilt seg kritiske til
dette forslaget, selv om vi er positive til forslag
om å styrke nemda og gi økonomisk oppreisning til diskrimineringsofre.
5. april 2017 kom endelig regjeringens
forslag til ny felles likstillings- og diskrimineringslov, sammen med et lovforslag om
Likestillings- og diskrimineringsombudets og
-nemdas rolle.
Det først nevnte lovforslaget var noe bedre
enn det forslaget som var på høring tidligere,
og det var tydelig at regjeringen hadde lyttet
til noen av de innspillene de fikk i forrige høringsrunde. Likevel endte vi med ikke å støtte
forslaget. Det er vår klare oppfatningen at
også dette forslaget tar likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet i Norge i feil retning og
i realiteten vil svekke diskrimineringsvernet.
Redegjørelsesplikten i arbeidslivet var fremdeles foreslått fjernet og det lå fremdeles inne
en mulighet til å be seg fritatt fra tiltak for å
fremme universell utforming av hensyn til såkalt uforholdsmessig byrde. Fra vårt ståsted
gjør dette at ansvaret for å drive likestillingsarbeid ikke lenger blir klart plassert i samfunnet.
Når det gjelder lovforslaget om nemda og
ombudet mener vi det er alvorlig å bryte opp
et godt og velfungerende fagmiljø, som folk
har stor tillit til, og med et lavterskeltilbud som
vi opplever at er viktig for mange. Heller ikke
denne loven støttet vi i den høringsuttalelsen
vi sendte inn.

FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) er fremdeles relativt ny både for organisasjonene og
for politikerne og embetsverket. I arbeidet
vårt med å følge opp konvensjonen prioriterer
vi derfor fremdeles opplæring internt og av
politikere i hvordan konvensjonen bør brukes
i kampen for likestilling. Konvensjonen har
vært i fokus over hele landet, vi har utarbeidet
informasjonsmateriell, gjennomført kurs og
invitert til foredrag.
Implementering av FN-konvensjonen i
Norsk lov
I mars 2017 kom det en innstilling fra
Stortinget, som har tatt opp forslaget om å
implementere FN-konvensjonen i norsk lov.
Forslaget fikk ikke flertall, men Venstre og SV
har henvist til Grunnloven og argumentert for
at utfallet ikke er godt nok begrunnet. Denne
saken er stadig oppe i Stortinget på ulike måter og er noe vi må jobbe videre med.

Tilleggsprotokollen blir ikke ratifisert
Høsten 2016 stemte Stortinget, med unntak
av partiene SV og V, for ikke å ratifisere tilleggsprotokollene til menneskerettighetskonvensjonene om både nedsatt funksjonsevne og
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
og Barnekonvensjonen. Disse tilleggsprotokollene gir enkeltindivider rett til å klage til FN
hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres
rettigheter. Handikapforbundet har lenge
kjempet for at tilleggsprotokollen skal ratifiseres og leverte i samarbeid med NGO-Forum
for Menneskerettighetene en høringsuttalelse
som anbefalte dette. Samarbeidet med andre
menneskerettighetsorganisasjoner gjennom
NGO-forum er en viktig arena for oss når det
gjelder tilleggsprotokollene.
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Annonse: NHFs-annonse i forbindelse med kampanjen mot hatprat og trakassering våren 2017. Design: Naug og venner.
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Universell
utforming
NHF vil arbeide for:
• at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne
bruke alle publikums- og arbeidsbygg likeverdig med
andre
• at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha
samme tilgang til gode boliger som andre
• at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha
samme mulighet til å benytte offentlig transport som
andre

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at Regjeringens handlingsplan for universell utforming
er revidert
• at universell utforming har befestet sin posisjon i
samfunnsplanleggingen
• at det er vedtatt tidsfrister for når alle grunnskolebygg
skal være universelt utformet
• at kommuner har utarbeidet planer for universell
utforming av alle sine bygg
• at kommuner/skoleeiere har gjennomført tiltak for å
forbedre tilgjengeligheten i eksisterende skoler
• at det er utviklet gode løsninger for offentlige
kommunikasjonsmidler og trafikknutepunkter lokalt og
regionalt
• at det er etablert en fylkesovergripende TT-ordningen
som ivaretar transportbehovet for de som ikke kan
benytte kollektive transportløsninger
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Handikapforbundets julekampanje i 2015 handlet om
tilgjengelighet og ble frontet av Carine Øien-Ødegaard. Hun
ble avhengig av rullestol etter en fallulykke og bestemte seg
for at et øyeblikks uflaks ikke skulle definere livet hennes
mer enn nødvendig, men hverdagen ble en hinderløype.
Bare det å komme seg inn i en bygning, bruke offentlig
transport eller finne et tilgjengelig toalett, er utfordringer
hun stadig møter.
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Foto: Tore Fjeld

Kampen for et fullt ut tilgjengeligsamfunn, er fremdeles en av Handikapforbundets viktigste kampsaker.
Vi har et stort antall ressurspersoner som kjemper for universell utforming, slik at funksjonshemmede
kan delta og bidra i samfunnet. Innsatsen for å bedre tilgjengeligheten i butikker, kjøpesentre, kulturhus, biblioteker, kirker, legekontorer, helsesentre, turområder, rådhus, boligprosjekter og innen transport,
er rett og slett formidabel. Vi gir innspill, råd, holder foredrag og kurs, sender klager til Likestillingsog diskrimineringsombudet osv. osv. Vi vinner fram med mye, men møter også mye motstand. Spesielt
har kampen om boligkravene stått sentralt det siste året.

- universell utforming

Innsatsen for å bedre tilgjengeligheten i butikker, kjøpesentre, kulturhus, biblioteker, kirker, legekontorer, helsesentre, turområder, rådhus,
boligprosjekter og innen transport, er rett og slett formidabel.

Stadige angrep på innholdet
i universell utforming

svarlige ut fra forskning. Vi, på vår side, har
kritisert måten denne forskningen er brukt på.
Her har vi støttet oss til tunge fagmiljøer som
Arkitektenes Landsforbund, Sintef Byggforsk
og Rådgivende Ingeniørers Forening. Og i begynnelsen av mai 2017 ga til og med forskeren
som står bak resultatene som Jan Tore Sanner
hele tiden henviser til, Jonny Nersveen, selv uttrykk for at resultatene hans var brukt feil, i et
intervju med Handikapnytt.
Gang på gang har vi, både på egen hånd,
sammen med andre organisasjoner og ikke
minst takket være innsatsen fra flere stortingspolitikere, konfrontert Jan Tore Sanner
med at verken dokumentasjonen han viser
til eller argumentasjonen han bruker er god
nok til å forsvare de endringene departementet vil gjøre. Gang på gang opplever vi likevel
at Sanner fastholder at det er dokumentert at
snurektangelet er like bra som snusirkelen.
Vi har argumentert for at det er dårlig samfunnsøkonomi å lempe på arealkravene og
at TEK 17 er lite framtidsrettet. Vi har både
sendt inn høringsuttalelse, sendt brev til departementet, hatt flere møter med ansvarlig
departement, deltatt på et eget fagseminar i
Stortinget, skrevet leserinnlegg i avisene, brukt
saker fra medlemsmagasinet Handikapnytt,
brukt film og så videre og så videre.
Det har rett og slett vært et enormt trykk på
denne saken, og hele organisasjonen har engasjert seg og dannet felles front. Sanner har
gitt uttrykk for at TEK 17 skal gjelde fra 1. juli
2017. Forskriften kan være vedtatt når denne
rapporten går i trykken – med eller uten endringer i forhold til det opprinnelige arealkravet
vi har reagert på. Basert på Sanners respons
så langt, er det ingenting som tyder på at vi vil

Det er fremdeles en stor utfordring å sikre at
kravene til universell utforming ikke blir svekket i regelverk og standarder. Vi erfarer stadig
at miljøer rundt oss ikke i samme grad som
oss vektlegger prinsippene om likeverd og
brukbarhet for alle. Dette gjør det utfordrende
for oss å nå fram med budskapet. På den
andre siden opplever vi også at vi klarer å påvirke i positiv retning. Vi finner ofte igjen våre
egne argumenter i innspill og uttalelser fra
kommuner, organisasjoner og faginstanser. Vi
deltar for øvrig i både utvikling og revisjon av
norske standarder, for å sikre at de blir gode.

Fortsatt kamp om snusirkelen
I 2014 feiret vi at vi vant det første slaget om
«snusirkelen» - det vil si arealkravet i byggteknisk forskrift (TEK10) som sikrer tilgjengelighet med rullestol. Siden har deler av
boligbransjen brukt store ressurser på å få
gjennomslag for å lempe på regelverket, mens
Handikapforbundet på sin side har kjempet
for å opprettholde kravene.
Like før jul 2016 kom regjeringen med et
forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, den såkalte TEK 17, som blant annet går ut på å svekke kravene til universell utforming og tilgjengelige boliger. Forslaget har
vekket sterke reaksjoner i ulike miljøer, og fra
vår side har det vært størst fokus på forslaget
om å innføre et alternativ til den eksisterende
snusirkelen på 1,5 m: et rektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m.
Jan Tore Sanner og hans departement har
hele tiden hevdet at disse endringene er for-
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Virkemidler: Vi har brukt et stort arsenal av virkemidler i kampen for å beholde tilgjengelighetskravene til boliger, som denne
karikaturen av en sammenkrøpet statsråd Jan Tore Sanner, tegnet for Handikapnytt av illustratør Tora Marie Norberg.
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vinne denne kampen, men vi har uansett fått
bevist at vi har både kampvilje og slagkraft og
er rustet til å ta en omkamp om nødvendig.

29. januar 2016. Før den ble lansert, ga vi flere
innspill til departementet der vi understreket
hvor viktig det er at en ny handlingsplan favner
alle samfunnsarenaer og uttrykte bekymring
for framdriften. Da handlingsplanen først kom,
var den en stor skuffelse. Målsettingen om et
universelt utformet samfunn var ikke lenger
tidfestet til 2025. Fokuset var på velferdsteknologi og langt mindre på de store utfordringene
knytte til bygg og uteområder. De tiltakene
regjeringen nevner i planen var heller ikke nye,
de har allerede eksistert noen år.
Den nye handlingsplanen vil på langt nær
være nok, hvis vi skal skape et samfunn der
funksjonshemmede kan delta på lik linje med
andre. Til det trengs en aktiv satsing på mange
samfunnsområder, både innen bygg, bolig,
transport og omgivelser. Planen burde inneholdt både konkrete mål om og midler til
store, gjennomgripende samfunnsendringer.
Dette har vi gitt og fortsetter vi å gi tydelig uttrykk for overfor regjeringen.

Oppgaveoverføring til kommunene
kan svekke mulighetene for
boligtilpasning
I begynnelsen av april la regjeringen fram
Stortingsproposisjon 91 (2016-2017), som
følger opp Stortingsmelding 14 (2014–2015)
Kommunereformen – nye oppgaver til større
kommuner. Denne proposisjonen inneholder
flere forslag som har betydning for funksjonshemmede. Blant annet blir det foreslått
at boligtilskuddet til ombygging eller endring
av bolig, som har vært en tilskuddsordning
gjennom Husbanken, skal bli overført til
kommunene. Dette er en endring vi er svært
skeptiske til. Det er ikke lagt føringer for at tilskuddet skal bli øremerket til boligtilpasning,
og vi vet av erfaring at kommunene mangler
kompetanse på dette området. Dermed risikerer vi at tilgjengeligheten på boligområdet
fortsetter å bli en stor utfordring framover. Vi
har selvsagt uttrykt vår bekymring i høringsrunden. Kommunal- og forvaltningskomiteen
skal gi sin innstilling om forslagene 1. juni
2017, før saken skal behandles i Stortinget.

Tilgjengeligheten på skolene
Det har fremdeles ikke blitt satt noen tidsfrist
for universell utforming i eksisterende bygg
som eies av kommunene, der skolebyggene
har vært vår førsteprioritet. Dermed har vi
brukt andre kanaler og virkemidler for å bidra
til forbedringer i denne bygningsmassen.
Innsatsen vår lokalt er solid - et stort antall
skoler har fått bedre tilgjengelighet takket
være kartlegging, løsningsforslag og påvirkning overfor skoleeiere over hele landet.
Også Kommunenes Sentralforbunds
(KS) nettverk for universell utforming, med
30 kommuner og fylkeskommuner, har

Lite ambisiøs handlingsplan
Regjeringens Handlingsplan for universell
utforming 2015-2019 lot vente på seg helt til
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Villa Sanner: Handikapnytt og illustratør Tora
Marie Norberg har illustrert «Villa Sanner» - en
trang, upraktisk og til dels ubrukelig bolig for både
barnefamilier, eldre og funksjonshemmede.
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Spørsmål:
Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap)
sendte skriftlig spørsmål til Jan Tore Sanner, d er hun
konfronterte statsråden med at forskeren som har levert
dokumentasjonen om snusirkelen, advarer mot politisk
misbruk av forskningen hans. Statsråden ga imidlertid
ingen innrømmelser da han svarte på spørsmålet.
Skjermbilde fra Handikapnytt.no 10. mai 2017.

Forskning: Jonny Nersveen ledet studiene som har
blitt brukt av regjeringen for å svekke tilgjengelighetskravene til boliger. I et intervju med Handikapnytt
advarte han mot å bruke denne forskningen til å fastsette standarden i alle typer rom, slik regjeringen
har lagt opp til. Skjermbilde fra Handikapnytt.no 2.
mai 2017.

Boligkrav: Påsken 2017 lagde
vi våre egne TEK-vettregler og
tok et oppgjør med Sanners
forslag til nye boligkrav, med
et lite påskeglimt i øyet. Saken
ble publisert på Dagsavisen
Nye meninger. Faksimile fra
Dagsavisen 11. april 2016.

Lederartikkel: Våren 2017 så vi at det
var flere motstemmer mot å lempe på
boligkravene. Alliansen vår med andre
miljøer og det brede fokuset på boligkvalitet viste seg å være effektivt. Her en
lederartikkel i Aftenposten 18. april 2017.
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Boligprosjekter: Også på Sørlandet har nye boligprosjekter med svak tilgjengelighet engasjert både ansatte og tillitsvalgte. Her er det Elisabeth Gausdal Grytten
som sier fra i FlekkefjordsTidende 6. juli 2016.
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Parkeringsbot:
Det er mange som irriterer seg over
alle som parkerer på handikapplass
uten synlig bevis i frontruta.
Sommeren 2016 lanserte vi vår
nye ”parkeringsbot” til å legge på
frontruta på feilparkerte biler.
Boten” er like gul som en ekte
parkeringsbot og gir ingen bot,
men forhåpentligvis forårsaker den
hjertet i halsen, kaldsvette, høyt
blodtrykk og i beste fall en runde
i tenkeboksen for mottakeren.
Boten ble raskt populær, og vi
gikk tomme og måtte bestille
nytt opplag allerede etter få
dager. Idéen til boten fikk vi av
GIL, Göteborgskooperativet för
Independent Living- www.gil.se.
Til venstre, faksimile fra
Handikapnytt nr. 5/2016.

Endelig: Mulighetene for å få parkeringskort for forflytningshemmede, som det heter, har blitt drastisk verre mange
steder. Denne saken er fra Bergen, der medieoppslag til
slutt førte til at kommunen snudde og innvilget Jobb
Bertelsen (89) et parkeringskort de tidligere hadde gitt
avslag om. Faksimile fra Bergens Tidende 18. mars 2016.

Problemer: Også tidligere leder i Landsforeningen for
Ryggmargsskadde, Leif Arild Fjellheim, opplevde store
problemer med å få parkeringskort. Også i denne saken
snudde kommunen etter press og medieoppslag. Faksimile
Haugesunds Avis 9. mars 2016
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Aksjon: Under Fjærn Gæppen-aksjonen i april 2017, sa Handikapforbundet tydelig fra om at t-banenettet må være
tilgjengelig for alle. - Sporveien sier husk Gæppen, vi sier fjern gæppen, sa Jørgen Foss. Aksjonen fikk mye medieoppmerksomhet. På bildet: Fra venstre tilgjengelighetsrådgiver Birger Nymo, interessepolitisk rådgiver Bianca
Løkkeberg og regionleder Magnhild Sørbotten. Foto: NHF Oslo.

en viktig rolle i denne sammenhengen.
Handikapforbundet deltar regelmessig i nettverkets møter, og benytter anledningen til å
foreslå løsninger som vil bedre tilgjengeligheten. I nettverket jobbes det nå med å kartlegge tilstanden i eksisterende bygg og uteområder, deriblant skolene, og planlegge tiltak for forbedret tilgjengelighet.

på en felles TT-ordninger i tre fylker, med
tanke på å utvikle en landsdekkende ordning. Ordningen har vært under press, og
Handikapforbundet har argumentert for å
forlenge og videreutvikle ordningen. Denne
innsatsen ble belønnet da regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2017 bevilget 22 millioner kroner til forsøksordningen.
Sammen med Blindeforbundet og FFO har
vi deltatt i møter med samferdselsdepartementet og sendt skriftlige innspill der vi blant
annet har bedt om at ordningen skal kunne
brukes over hele landet. På den andre siden
ser vi at den tidligere nevnte prop. 91, om
oppgaveoverføringen til kommunene, inneholder forslag om å overføre fylkenes ansvar
på samferdselsområdet til nye storkommuner. En slik endring vil ramme TT-ordningen,
noe vi har uttrykt sterk skepsis til. Vårt ønske
er nasjonale retningslinjer og ikke ytterligere
fragmentering og ulikhet.
Transportområdet har også høy prioritet i Handikapforbundets arbeid lokalt. Både
buss, parkering og spesialtransport (TT) har
vært tema i et stort antall politiske møter og
innspill i kommuner og fylkeskommuner, og
i Oslo er også kollektivtrafikken, og spesielt
T-bane og trikk inkludert, og spesielt den dårlige tilgjengeligheten på T-banene fikk mye
oppmerksomhet april 2017, da det ble gjennomført en aksjon i Oslo med fokus på å få
fjernet gapet mellom T-banevogn og perrong.

På transportområdet
På transportområdet jobber vi gjennom
sentrale «samferdselsgrupper» for at trafikkknutepunktene skal bli universelt utformet
og i tillegg ha tilstrekkelig assistanseordninger. Vi har ellers deltatt i norsk standardiseringsarbeid for busstransport. Disse standardene har vært på høring og skal bli gjeldende
i løpet av 2017.
I 2016 var et forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) på høring. Handikapforbundet
reagerte på at universell utforming ikke lenger
var et overordnet mål, men ble foreslått lagt
inn under et eget område kalt framkommelighet. Vi ga innspill om dette i en egen høringsuttalelse. 5. april 2017 presenterte så regjeringen NTP 2018-2029, der universell utforming
var tydeliggjort på flere områder, selv om den
nye planen på langt nær ser ut til å bli et like
sterkt tilgjengelighetsverktøy som den forrige.
Transport- og kommunikasjonskomiteen vil
avgi sin innstilling 12. juni 2017.
De siste årene har det pågått forsøk
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Et problem som ikke ser ut til å endre seg,
er det store antallet feilparkeringer på de få
HC-parkeringsplassene som finnes, og som
fører til at mange funksjonshemmede med
behov for tilgjengelig parkering ikke finner et
sted å sette fra seg bilen. Dette ble svært synlig sommeren 2016, da Handikapforbundet
lanserte en ny parkerings«bot» - en gul lapp
til forveksling lik en ekte parkeringsbot, som
kan legges under vindusviskeren på feilparkerte biler og som gir tydelig beskjed om at
dette er en feilparkering, som både kan koste
bileieren dyrt og skape store problemer
for dem som trenger og har rett til plassen.
Boten ble svært populær – første opplag ble
oppbrukt og det måtte bestilles et nytt opptrykk etter bare få dager.
Tilgangen på parkeringskort på forflytningshemmede, som det heter, har også utviklet seg til et problem flere steder. Vi ser at
kommunenes tildelingspraksis har blitt langt
mer restriktiv enn før. Mange søkere får avslag, og i flere kommuner må man fylle ut detaljerte beskrivelser av hvor kortet skal brukes når man søker. Begge deler har skapt
mye unødvendig frustrasjon blant våre medlemmer som trenger parkeringskort. Våren
2016 fikk flere slike saker oppmerksomhet,
og medieoppslag i Bergen og på Karmøy
førte til at kommunene etter hvert snudde i
saker der de først hadde gitt avslag.

Skoler: Tilgjengelige skoler har også vært en viktig
kampsak for oss i denne perioden – her i forbindelse
med statsbudsjettet 2016. Faksimile fra Handikapnytt
nr. 5/2015.

Film:
Våren 2017 laget ungdomsorganisasjonen vår en sterk film
om universell utforming, med
kyndig hjelp av Snøball film og
med støtte fra Husbanken. Filmen
tok i bruk sterke virkemidler for
å fange seernes oppmerksomhet
om tilgjengelighetsutfordringene
funksjonshemmede møter, men
også for å gi uttrykk for at universell
utforming er bra og viktig. Blant
annet ble det brukt sitater fra
hetsende kommentarer, hentet fra
ekte kommentarfelt. Videoen ble
delt av Dagbladet, sammen med en
artikkel om regjeringens forslag til
nye byggeforskrifter, skjærtorsdag
2017. I artikkelen var også Marianne
Knudsen, fungerende leder i NHFU,
intervjuet. Filmen og artikkelen fikk
stor spredning. Skjermbilde fra
Dagbladet.no 13. april 2017.
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Alle bilder Tone Liavaag/NHF

Nye kontorlokaler
– et universelt utstillingsvindu
Like før jul 2016 tok Norges Handikapforbund i bruk vårt nye hovedkontor.
Etter flere tiår i gamle og utidsmessige lokaler var det nødvendig med en
tidsmessig oppgradering og bedre evakueringsmuligheter i tilfelle brann. Som
ledende pådriver for universelt utformede og inkluderende arbeidsmiljø, ble
prinsippet om universell utforming styrende da lokalene ble innredet, med
svært kyndig veiledning fra interiørarkitekt i selskapet Universell Utforming AS.
I de nye lokalene våre kan vi blant annet skilte med trinn- og heisfri adkomst, brede dører, automatiske døråpnere, optimale lys og lydforhold, gulvbelegg som er godt både å gå og trille på og betjeningshøyder på resepsjon og
i kantine som også fungerer i sittehøyde. Ikke minst har samtlige toaletter HCstandard, og to av fem har i tillegg hev- og senk-funksjon.
Standarden på de nye lokalene våre har blitt lagt merke til i miljøer rundt oss,
og det ble fullt hus da vi inviterte til lanseringsfest 2. mars 2017.
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BPA

- praktisk og personlig bistand

NHF vil arbeide for:
• at alle som har behov for det skal sikres tilstrekkelige
og gode ordninger for praktisk og personlig bistand på
alle samfunnsområder

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at nytt rundskriv for BPA er utarbeidet
• at kommunene sikrer brukerstyring og fleksibilitet for
arbeidslederne i BPA
• at den individuelle retten til BPA er utvidet til å omfatte
flere enn i loven som ble iverksatt 01.01.15
• at innholdet i PA-ordningen er beskrevet og tjenesten
iverksatt i kommunene.
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Kampanje: Johannes Loftsgård frontet Handikapforbundets sommerkampanje
2016. Han fortalte sin historie om hvordan han ble fange i eget hjem og måtte
avbryte studiene på grunn av et svært mangelfullt BPA-tilbud fra Trondheim
kommune. Johannes er bare en av mange funksjonshemmede som opplever å
bli velferdsflyktninger.
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Foto: Lena Knutli.

Siden 1. januar 2015 har funksjonshemmede med stort behov for praktisk bistand hatt rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rettighetsfestingen har hatt stor betydning for funksjonshemmede,
og den er også en viktig seier for den lange kampen funksjonshemmede har ført, og som blant annet
Handikapforbundet har stått i spissen for. Selv om BPA nå er rettighetsfestet, ser vi imidlertid at kommunene har store utfordringer med å forstå og forvalte rettigheten. Handikapforbundet får mange
henvendelser fra funksjonshemmede som enten får avslag på sine søknader, får tildelt et mye lavere
timeantall enn behovet tilsier eller får restriksjoner på hva de kan bruke assistentene til. Vi har derfor
jobbet mye med BPA i denne perioden også og har rettet fokus mot å følge opp kommunenes praksis.

- praktisk og personlig bistand

Vi får mange henvendelser fra funksjonshemmede som opplever å
måtte gå gjennom belastende klageprosesser for å få de assistansetimene de har behov for

Manglende BPA-tilbud i kommunene

delig signal om prioritering av de verdier
som BPA bygger på.» Dette er svært positive og viktige signaler, som vi bruker aktivt i
påvirkningsarbeidet.
Regjeringen, med helse- og omsorgsminister Bent Høie i spissen, har flere ganger understreket overfor kommunene at intensjonene med BPA skal være førende for kommunenes tildelingspraksis. Kommunene blir
bedt om å sikre at rettigheten tas i bruk, og
at ordningen gir funksjonshemmede mulighet til å studere, være i arbeid eller bidra til
økt livskvalitet. Likevel ser vi utallige eksempler på at kommunene fremdeles bryter med
myndighetenes pålegg.
Blant annet ser vi eksempler på at kommunene utarbeider tjenestekonsesjoner for
BPA-tilbyderne som er i strid med intensjonen. Et eksempel er konsesjonen som Oslo
kommune sendte ut våren 2016, som blant
annet omfattet strenge søknadskrav ved
reise. I denne saken var det ungdomsorganisasjonen NHFU som reagerte, og det ble satt
i gang en spontan aksjon der en rekke vitnesbyrd om konsekvensene av en slik konsesjon
ble sendt til flere lokalpolitikere. Aksjonen
førte til at ansvarlig byråd trakk konsesjonen
og involverte Handikapforbundet og samarbeidende organisasjoner i arbeidet med å redigere konsesjonen.

Innsatsen for å styrke kommunenes BPApraksis har hatt høy prioritert i denne perioden. Vi får mange henvendelser fra funksjonshemmede som opplever å måtte gå
gjennom belastende klageprosesser for å få
de assistansetimene de har behov for. Også
pasient- og brukerombudene har stor pågang fra folk som trenger hjelp i klagesaker
om BPA. Vår erfaring er at mange BPA-søkere
ikke får tilstrekkelig antall assistansetimer
til at de kan delta i samfunnsliv og fritidsaktiviteter, som organisasjonsarbeid, politisk
arbeid, møter av diverse slag, treffe venner,
gå på kino, teater eller konserter, synge i kor,
drive med hobbyer, idrett eller trene. Flere
kommuner begrenser dessuten funksjonshemmedes mulighet til å ta med seg assistentene ut av kommunen. Vi ser at enkelte
har måttet flytte til en annen kommune
for å få dekket assistansebehovet sitt, eller
motsatt, har mistet et uvurderlig tilbud når
de har flyttet fra en kommune til en annen.
Unge mennesker under utdanning blir rammet særlig hardt – mange har måttet gi opp
ønsket eller påbegynt utdanning.
I håp om å sikre at BPA-ordningen praktiseres på samme måte og etter hensikten overalt, var vi, sammen med flere andre organisasjoner, en aktiv pådriver for et
nytt BPA-rundskriv. Da rundskrivet kom på
plass i desember 2015, opplevde vi at det bidro til å avklare flere spørsmål som kommunene ofte tolker ulikt, blant annet om reiser, helsetjenester og hvordan BPA-timene
kan brukes. Rundskrivet fremhever blant annet at BPA er «et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne», og at med
rettighetsfestingen har lovgiver gitt et «ty-

Landsdekkende BPA-aksjon
2. desember
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) var
gjenstand for hele Norges oppmerksomhet
2. desember 2016. Denne dagen kunne man
både i Oslo, Bergen, Stavanger og flere andre
norske byer og tettsteder se demonstrerende
funksjonshemmede ved siden av tomme
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Flytte: Mange funksjonshemmede må flytte for å få det assistansebehovet de har behov for, eller motsatt, de
opplever at assistansetilbudet blir rasert når de flytter fra en kommune til en annen. Faksimile fra Handikapnytt
nr. 1/2016.
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rullestoler. Stolene hadde plakater med tekster
a la ”Jeg kunne ikke komme, fordi jeg ikke har
assistanse”, og var utplassert for å markere
nettopp dette poenget: Uten assistanse er det
ikke mulig å delta. Uten assistanse blir livet
svært begrenset. Aksjonen mobiliserte spesielt
ungdom i NHFU, som har valgt BPA som en av
sine hovedsaker, men fikk stort nedslagsfelt
også blant medlemmer og tillitsvalgte i alle
aldre og i hele organisasjonen.

regelverket. Vi har også arrangert flere BPAkurs for medlemmer og tillitsvalgte.
Vi ønsker å kunne dokumentere BPAproblemene bedre og har derfor også laget en
digital spørreundersøkelse til medlemmene
om hvilke utfordringer de møter i sine kommuner. Spørreundersøkelsen skal sendes ut
forsommeren 2017.
Det er også verdt å nevne at vi deltar aktivt i en følgeevaluering igangsatt av Helseog omsorgsdepartementet, som skal evaluere BPA-ordningen etter rettighetsfestingen.
Forskergruppen (Rokkansenteret) har frist til å
levere sin rapport i september 2017.
Både vår egen og myndighetenes dokumentasjon vil bli viktig i arbeidet vårt framover.

Opplæring og informasjonsmateriell
Hvis BPA skal utvikles til en god ordning,
må målgruppen være godt informert om
hvilket formål ordningen har og hvilke rettigheter og plikter den innebærer for brukerne. For å styrke kunnskapen om BPA
har Handikapforbundet utarbeidet en
verktøykasse med relevant informasjon om

Tildelingspraksis:
Regjeringen, med helseog omsorgsminister Bent
Høie i spissen, har flere
ganger understreket overfor
kommunene at intensjonene
med BPA skal være
førende for kommunenes
tildelingspraksis. Faksimile fra
Handikapnytt nr. 6/2016.
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Aksjon: 2. desember 2016 samlet funksjonshemmede over hele landet seg til aksjon mot det mangelfulle BPA-tilbudet
mange funksjonshemmede opplever. Her fra demonstrasjonen utenfor Stortinget. Rådhuset (bildet under): Oppmøte
foran Oslo rådhus. F.v: Anna-Maja Sessan Andersen, Bianca Bernhoft Løkkeberg, Arnstein Grendahl, Gabriel Hoff,
Maren Huseby og Espen Nørve. Foto: NHF Oslo.

33

Tekniske

hjelpemidler
NHF vil arbeide for:
• at alle som har behov for det skal ha tilgang til
gode og individuelt tilpassede hjelpemidler
• at kompensasjonsprinsippet må ivaretas

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at hjelpemiddelsentralene har fokus på tjenestekvalitet
og gode systemer for brukermedvirkning og samarbeid
med kommunene
• at brukernes behov er i fokus i Regjeringens
gjennomgang av hjelpemiddelområdet
• at retten til hjelpemidler fortsatt er forankret i
folketrygden
• at retten til fritidshjelpemidler er utvidet for personer
over 26 år
• at det satses på forskning og utvikling på
hjelpemiddelområdet
• at brukere får tilgang til nyutviklede hjelpemidler
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Kampanje: Ludvik Grøttland (til venstre) og familien hans frontet
Handikapforbundets julekampanje 2016, der budskapet var at
hvis kommunene får ansvaret for hjelpemidler, er risikoen stor for
at Ludvik og mange andre får et langt dårligere hjelpemiddeltilbud.
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Foto: Peder Klingwall

De siste to årene har kampen for å bevare en sterk, statlig hjelpemiddelformidling preget
Handikapforbundet. Regjeringens forslag om å overføre mer ansvar for hjelpemiddelformidlingen til
kommunene har vakt sterke reaksjoner blant funksjonshemmede. Denne overhengende trusselen er
bare et av flere eksempler på de siste årenes innskrenkninger på hjelpemiddelområdet. Økt bruk av
tilskudd og innsnevring av sortimentet på grunn av NAVs anbudsordninger, har allerede bidratt til å
forringe hjelpemiddeltilbudet over hele landet. Hjelpemidler som rullestoler, krykker, personløftere
etc etc, er en forutsetning for funksjonshemmedes mulighet til å leve selvstendig og delta i samfunnet.
Handikapforbundets kamp for en god hjelpemiddelformidling har derfor stått sterkt i organisasjonen
og blitt ført både gjennom tradisjonelt påvirkningsarbeid, gjennom underskrifts- informasjons- og
innsamlingskampanjer, i magasinet Handikapnytt og på hjelpemiddelmesser.

- tekniske hjelpemidler

Økt bruk av tilskudd og innsnevring av sortimentet på grunn av NAVs
anbudsordninger, har allerede bidratt til å forringe hjelpemiddeltilbudet
over hele landet

Hjelpemiddelformidlingen i
kommunereformen

det vårt. Undersøkelsen viser tydelig hvor avgjørende tilgangen til riktige hjelpemidler er
for å kunne leve et aktivt liv og delta i samfunnet, og at det er fullt mulig å gi et godt
hjelpemiddeltilbud innenfor dagens formidlingssystem. Like før landsmøtet 2015 gjennomførte vi også underskriftskampanjen
«Vern retten til hjelpemidler i folketrygden»,
der vi samlet og overleverte nesten 6700 underskrifter til Stortinget.
Vi så tydelige resultater av egen innsats
da Stortinget, med et flertall fra Høyre, Frp,
Venstre og Krf, vedtok å utrede hele hjelpemiddelområdet før Stortinget skal ta stilling
til oppgavefordelingen. Stortinget ga også
en føring om at hensynet til brukerne skal
stå i fokus for den løsningen som blir valgt.
Regjeringen varslet deretter at det ville bli
satt ned et ekspertutvalg for å utrede hjelpemiddelpolitikken. Senere ble Lars Ødegård,
tidligere forbundsleder og generalsekretær
i NHF, nå spesialrådgiver, oppnevnt som representant for brukersiden i utvalget etter
Handikapforbundets forslag. Utvalget ble
oppnevnt i desember 2015 og gjennomførte
utredningen i 2016.

Den pågående kampen på hjelpemiddelområdet begynte med regjeringens
forslag om at ansvaret for hjelpemidler
i dagliglivet, såkalte basishjelpemidler,
kan overføres til kommunene, først presentert i Stortingsmelding 14 (2014-2015)
Kommunereformen – nye oppgaver til større
kommuner.
Forslaget skapte stor frykt for en rasering
av den gode hjelpemiddelordningen vi har
i Norge i dag. I Danmark, som allerede har
gjennomført en kommunereform, er funksjonshemmedes tilgang til hjelpemidler og
spesialkompetanse blitt sterkt svekket, og
Dansk Handicap Forbund har advart sterkt
mot å følge Danmarks eksempel.
Målet vårt i første omgang var å stoppe et
vedtak om å overføre deler av hjelpemiddelområdet til kommunene før konsekvensene
var utredet. Her bygget vi på at regjeringen
lovet å gjennomføre en slik utredning allerede da den tiltro i 2013.
Innsatsen for å bevare og helst forbedre den statlige hjelpemiddelordningen,
har pågått i hele organisasjonen og i mange
ulike fora. Vi etablerte tidlig en allianse med
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), Ergoterapeutene og Norsk
Fysioterapeutforbund. Vi har også hatt omfattende kontakt med politikere i ulike partier
og på alle nivåer, og vi har sendt flere innspill til myndighetene om konsekvensene vi
frykter.
Vår egen hjelpemiddelundersøkelse, presentert i rapporten «Rett hjelpemiddel til rett
tid», har blitt brukt aktivt i påvirkningsarbei-

Ekspertutvalget rapport
Mandag 6. februar 2017 presenterte ekspertutvalget sin rapport med forslag til endringer
i hjelpemiddelformidlingen. Forslaget inneholder flere positive endringer som vil styrke
kvaliteten og gi nødvendige forenklinger,
men også endringer som vil ramme funksjonshemmede hardt og få store konsekvenser for kommunene. I korte trekk går disse
ut på å redusere folketrygdens og hjelpemiddelsentralenes rolle ved å overføre statens
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Kampanjeannonse: Julekampanjen med Ludvik ble også presentert i Handikapnytt med denne annonsen.
Design: Naug og venner.
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argumentene våre på en spørreundersøkelse
blant medlemmene som viste at ordningen
med akutt reparasjon er svært viktig for å
kunne ha et sosialt liv og være i jobb. NAV
har i ettertid forsikret om at hjelpemiddelsentralene fortsatt skal ha en vaktordning for
reparasjon av hjelpemidler utenom sentralenes åpningstid.
Et annet av flere problemer vi tatt opp i
brukerutvalget, er at funksjonshemmede selv
har måttet betale gebyr for kommunens kontrollbefaring i forbindelse med montering av
trappeheis i lavblokker. Kommunenes gebyr
for denne tjenesten kan variere fra 6.800 til
30.000 kroner. Et så høyt gebyr kan i verste
fall medføre at funksjonshemmede ikke får
tilgang til et hjelpemiddel som er helt nødvendig for å kunne bli boende i egen leilighet.

ansvar for viktige hjelpemiddel-grupper til
kommunene. Utvalget fremmer også forslag
om økt bruk av tilskudd og egenbetaling. En
viktig bakgrunn for forslagene er å unngå at
staten får økte utgifter når andelen eldre i
befolkningen øker. Hvis ansvaret blir overført
til kommunene vil finansieringen av hjelpemidlene bli budsjettstyrt. I dag er det den
enkeltes behov som avgjør.
Det var uenighet blant utvalgsmedlemmene om hvor mye av hjelpemiddelordningen som skal overføres til kommunene, men
enighet om å ta grep for å forenkle og effektivisere formidlingen. Lars Ødegård tok
dissens i de tre sakene som dreide seg om
å overføre hjelpemidler til kommunene/
Husbanken og om økt bruk av tilskudd og
egenbetaling.
Ekspertutvalgets rapport ble sendt på høring, med frist 21. mai. Handikapforbundet
leverte selvsagt høringsuttalelse, i tillegg til
at vi oppfordret landets kommunale råd til å
gjøre det samme. Samtlige råd i landet ble tilskrevet om faren ved å gjennomføre dette
forslaget og forslag til tekst i en høringsuttalelse. Vi hadde stort hell med denne metoden
da vi fikk stoppet tidligere forslag om å overføre hjelpemiddelordningen til kommunene,
slik det ble presentert i det såkalte Holteutvalgets rapport. I tillegg har vi fått mye
oppmerksomhet om denne saken gjennom
leserinnlegg i lokalavisene, en postkortaksjon
med postkort sendt fra regionkontorene til
kommunepolitikere etc med oppfordring om
at de sender inn høringsinnspill.
16. mai kom rapporten Konsekvenser av å
flytte ansvaret for hjelpemidler i bolig, utarbeidet av analyseselskapet Menon Economics
på oppdrag fra Handikapforbundet, FFO og
Ergoterapeutene. Menon Economics har her
gjort en samfunnsøkonomisk analyse av å
overføre bolighjelpemidler til kommunene og
konkluderer med at kostnadene ved å overføre bolighjelpemidler til kommunene etter
all sannsynlighet er høyere enn gevinsten, og
at det er brukerne og deres pårørende som
vil bli rammet. Rapporten ble et viktig vedlegg til vårt eget høringssvar.

Nytt rundskriv om
aktivitetshjelpemidler
Tilgangen til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år fungerer nå som en tilskuddsordning, men mye tyder på at ordningen
blir lite brukt. Høsten 2015 gjennomførte
Handikapforbundet en spørreundersøkelse
om våre medlemmers erfaringer med ordningen. Hovedinntrykket er at ordningen er
god og svært viktig for å kunne delta i fysisk
aktivitet, men at egenbetalingen er for høy
for folk med lav inntekt, og at tilbudet derfor
ikke blir mulig for alle å benytte seg av. Vår
kartlegging viser også at ordningen er for lite
kjent og må markedsføres bedre, og at forholdet mellom trening og aktivitet er uklart.
Vi tok opp behovet for forbedringer i et møte
med Arbeids- og sosialdepartementet, noe
som resulterte i nytt rundskriv der også trening er definert inn som «fysisk aktivitet».
Det er også åpnet for å kunne dele opp egenandelen i to rater.

Innstramminger i støtten
til gruppe 1-biler
I forbindelse med statsbudsjettet for 2015
valgte regjeringen å stramme inn støtten til bil
i gruppe 1, slik at personer som ikke er i jobb
eller utdanning ikke lenger skal få tilskudd til
bil gjennom folketrygden. En slik innstramming
innebærer at mange funksjonshemmede blir
fratatt muligheten til å delta i samfunnet, noe vi
mener strider mot FN-konvensjonen. Vi har tatt
opp dette politisk ved flere anledninger, blant
annet i forbindelse med statsbudsjettet for
2016. Vi har også stilt krav om at konsekvensene blir utredet.

Utfordringer med akuttreparasjoner og kontrollbefaringer
I 2016 foreslo NAV å legge mer ansvar for
ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler til kommunene. For å unngå at ordningen ble svekket, tok Handikapforbundet
saken opp i det sentrale brukerutvalget på hjelpemiddelområdet. Vi baserte
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Leserinnlegg: Kampen mot raseringen av hjelpemiddelordningen har skapt mye engasjement over hele landet. Våren
2017 satte vi fokus på problemet med en rekke leserinnlegg publisert i flere lokalaviser. Her fra Tønsbergs Blad 9. mai 2017.

Messe:
Hjelpemiddelmesser er også en viktig arena for å være
synlige og vekke oppmerksomheten mothjelpemidler.
Bildet er fra Hjelpemiddelmessen Øst 2016, som både
åpnet for gode utstillinger og demonstrasjoner, faglige
seminarer og samarbeid med hjelpemiddelleverandørene.
Foto: NHF Oslo.

Ulike virkemidler: Også postkort sendt til norske kommuner ble tatt i bruk for å advare mot kommunalisering av
hjelpemiddelordningen. Disse inneholdt denne tegningen av Herbjørn Skogstad, med trappa som et tydelig symbol på
hvor komplisert det kan bli å få hjelpemidler hvis mer av ansvaret blir overført til kommunene, og en oppfordring om å
gi innspill til ekspertutvalgets rapport, som var ute på høring.
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Utdanning
NHF vil arbeide for:
• at samfunnets praksis med å klassifisere, sortere og
utestenge mennesker med funksjonsnedsettelser tar
slutt
• at hele utdanningssystemet fra barnehage til
høgskole/universitet utvikles og endres til å tilby
reelt inkluderende utdanningsinstitusjoner som ser
på mangfold, forskjellighet og funksjonsulikhet som
berikende ressurser for samfunnet
• at barn og unge med funksjonsnedsettelser
oppleves som en selvfølgelig del av de ordinære
utdanningsfellesskapene i nærskolen sin
• at ALLE barn og unge skal ha rett til individuelt
tilpasset utdanning i en inkluderende skole

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at offentlige myndigheter og politikere lokalt og nasjonalt
er godt kjent med NHFs syn på en inkluderende skole
• at § 5 i opplæringsloven blir revidert
• at eventuell rett til spesielle tiltak ikke fører til
utestengning fra de ordinære utdanningsfellesskapene
• at alle elever får et reelt inkluderende og individuelt
tilpasset opplæringstilbud i sin nærskole
• at alle grunnskolebygg er fysisk tilgjengelige for elever
og andre med funksjonsnedsettelser (se også under
Universell utforming – fysisk tilgjengelighet)
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Ny skole: Henriette Felix tilbragte 10 år på utilgjengelige skoler der hun i tillegg
ble mobbet. Da hun endelig begynte på den helt nye Nydalen videregående
skole, snudde alt. Hun kunne delta fullt ut i undervisningen og fikk nye venner.
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Foto: Tore Fjeld

Segregeringen av funksjonshemmede barn ser ikke ut til å avta. Det er fremdeles mange barn som
ikke har reell mulighet til å gå på nærskolen sin, men må gå på spesialskoler et annet sted. Et stort
antall elever tas også ut av undervisningen og blir plassert i egne grupper. De mister muligheten til å
være en del av dagliglivet og leken med sine jevnaldrende, og de får ikke den undervisningen de trenger. Denne ekskluderingen får store konsekvenser senere i livet. Mange funksjonshemmede dropper
ut av skolen og faller utenfor arbeidslivet.
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Nytt offentlig fokus på inkludering

Utdanningsdirektoratet og Bufdir har vi etablert et toårig prosjekt kalt «Rett til spesialbehandling eller rett til deltakelse». Det er
NTNU som gjennomfører studien, som tar
sikte på å dokumentere hvilke faktorer som
fører til inkluderings og ekskludering slik at vi
kan skape et nytt offentlig fokus på temaet.
Handikapforbundet deltar i en referansegruppe til prosjektet og har gjort andre organisasjoner og fagmiljøer oppmerksomme
på det arbeidet som her blir gjort. Rapporten
fra denne studien er forventet ferdig 1. juni
2017.
Sammen med de andre rapportene som
dokumenterer ekskluderingen i norsk skole,
ser vi nå at dette temaet får økt oppmerksomhet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har engasjert seg sterkt i dette, og
sammen med LDO ønsker vi å få medieoppmerksomhet om tematikken og sette ekskludering i skolen på den politiske dagsorden i
valgkampen 2017 og arrangere et seminar eller en konferanse om temaet høsten 2017.

I 2013 viste våre undersøkelser i samarbeid
med forskningsinstituttet IRIS at åtte av ti
skoler ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede. En NOVA-undersøkelse fra 2014
viste dessuten at mange funksjonshemmede elever har en vanskelig skolegang
– de tas ut av ordinær undervisning, mange
mistrives, de får i snitt dårligere karakterer
og har lavere fullføringsprosent enn andre
elever. Og i mars 2017 viste en rapport fra
Barneombudet at det norske spesialundervisningstilbudet er svært mangelfullt, noe
som også rammer funksjonshemmede. Alt i
alt mister mange funksjonshemmede tilgangen til ordinær skolegang, med segregering
og utenforskap som resultat.
Handikapforbundet ønsker å bidra til en
mer inkluderende skole og skape et nytt fokus på inkludering. Vi mener det er viktig og
nødvendig å sette søkelyset på de ekskluderingsmekanismene som finnes. I samarbeid
med Handikappede Barns Foreldreforening
(HBF) og med økonomisk støtte fra

Tallenes tale er klar: Funksjonshemmede blir ekskludert fra skolen. Skjermbilde fra Bufdirs levekårsdata på Bufdir.no.
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Holdningsendring:
Prosjektet ambassadører i skoleverket har
som mål å drive positiv holdningsendring.
Gjennom skolebesøk og aktiviteter som
rullestolhinderløyper, dans og samtaler,
når vi ut til elever og lærere. Interessen
for å drive holdningsarbeid på denne
måten har bredd om seg i organisasjonen.
Ambassadørprosjektet har så langt operert
mest i Buskerud, Vestfold og Telemark, men
er i ferd med å bli spredt til flere deler av
landet. Her fra et besøk på Tømmerås skole.
Faksimile fra Svelviksposten 16. mars 2017.

Deltar: På Nydalen skole har Henriette Felix endelig fått mulighet til å delta i undervisningen på lik linje med de andre
elevene. Her fra en gymtime. Foto: Tore Fjeld
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Arbeid
NHF vil arbeide for:
• at alle funksjonshemmede som ønsker det skal ha
mulighet til å være i arbeid

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at flere mennesker med funksjonsnedsettelse jobber i
ordinære stillinger i det ordinære arbeidsmarkedet
• at kombinasjon av arbeid og uføretrygd er en reell
mulighet for alle som ønsker det
• at det er utviklet et system for rask og ubyråkratisk
tilrettelegging av arbeidsplassen
• at det er utviklet en god veiledningsordning for
arbeidsgivere som har ansatte med funksjonsnedsettelse
• at det er utviklet et system der alle som har behov for
det sikres nødvendig praktisk bistand på jobb
• at myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner
skal ha igangsatt et arbeid for å endre holdningen til
ansettelse av mennesker med nedsatt funksjonsevne
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Illustrasjonsbilde: Michal Tomaszewicz

Fortsatt er det slik at funksjonshemmede i stor grad blir utestengt fra arbeidslivet. SSBs tall fra
2016 viser at bare 43 prosent av funksjonshemmede i alderen 15-66 år var i arbeid i 2015, mot 74
prosent av befolkningen for øvrig. Og av alle funksjonshemmede som ikke var i arbeid 2. kvartal
2015, var det hele 87 000 som ønsket seg en jobb. Denne andelen har stort sett holdt seg stabil.
Handikapforbundets erfaring, som også er dokumentert i ulike forskningsrapporter, er at funksjonshemmede møter mange barrierer. Disse handler ikke bare om utestengende fysiske omgivelser, men
også om holdningsmessige barrierer og svake velferdsrettigheter.
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SSBs tall fra 2016 viser at bare 43 prosent av funksjonshemmede i alderen
15-66 år var i arbeid i 2015, mot 74 prosent av befolkningen for øvrig

Vi vil jobbe – slipp oss til!

Uførereformen hadde som hovedmål
å få flere uføre i arbeid, og at det skulle
bli lettere å kombinere arbeid og trygd.
Tilbakemeldinger til NHF tyder på at det er
det motsatte som skjer. Henvendelser viser
at folk som er i arbeid har fått en inntektsnedgang etter reformen. Andre sier at kompensasjonen for å jobbe mer utover inntektsgrensen er så liten at det ikke kompenserer
for belastningen det medfører å øke arbeidsinnsatsen. Mange opplever også at NAV ikke
er tilgjengelig for informasjon og veiledning.
Vi vil fortsette å følge opp uførereformen og
konsekvensene den har fått, blant annet i
forhold til arbeid, og kreve at myndighetene
dokumenterer om formålet med reformen
fungerer slik det var ment.

«Vi vil jobbe – slipp oss til!» var tittelen på
Handikapforbundets arbeidsseminar den 3.
desember 2016. På den internasjonale FNdagen for funksjonshemmede satte vi søkelyset på hvordan vi kan sikre at funksjonshemmede får slippe til i arbeidslivet. Likestillingsog diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
stilte som innleder, det ble presentert oppdatert forskning, og avholdt en politisk debatt
med ungdomspolitikerne. NHFU var viktige
bidragsytere, som både holdt innledninger
og gjorde temaet aktuelt og levende ved å
fortelle om sine egne erfaringer.
Nevnes bør også den store konferansen
om arbeid og funksjonshemmede i Oslo april
2016, med innledere fra arbeidslivsorganisasjonene, NAV, departementet og forskningsmiljøene og deltagere fra hele landet.

NAV i en ny tid
I mai 2016 kom den såkalte NAV-meldingen,
Meld. St. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for
arbeid og aktivitet». NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og
hvordan NAV-kontoret bedre kan tilpasse tjenestene til brukernes behov. Vi har gitt innspill til Stortinget om forslagene i meldingen,
der våre anbefalinger blant annet er å styrke
oppfølgingen av de som skal gå fra avklaring
til arbeid, skape større nærhet til tjenestene
og følge opp jobbstrategien fra 2012.
Som et ledd i fornyingen av NAV, er det
også innført forsøk på å heldigitalisere tjenestene. Det vil si at alle søknadsprosesser
skal foregå på nett og at man må ha en avtale for å få snakke med en saksbehandler.
Selv om vi ser at bedre digitale tjenester er
et gode, og at mange setter pris på å kunne
finne mer av den informasjonen de trenger

Krav om enklere tilgang til
arbeidslivet
Handikapforbundet har brukt flere ulike
anledninger til å stille krav om forbedringer
av regelverket som skal gjøre det lettere
for funksjonshemmede å komme i arbeid.
For eksempel er mentorordningen (praktisk
bistand) for personer som trenger assistanse
under utdanning tidsbegrenset til maksimalt tre år. Når en vet at høyere utdanning
har stor betydning for funksjonshemmedes
muligheter til arbeid, er dette et problem
for de som vil studere utover tre år. NHF
har gitt skriftlige innspill om dette både til
de politiske partiene og til Stortinget. Vi har
også vært i møte med statsråden om NAV og
oppfølging av funksjonshemmede.
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Arbeidsseminar: «Vi vil jobbe – slipp oss til!» var tittelen på Handikapforbundets arbeidsseminar den 3. desember
2016. På den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede satte vi søkelyset på hvordan vi kan sikre at
funksjonshemmede får slippe til i arbeidslivet.
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Arbeidskonferansen: På den store konferansen om arbeid og funksjonshemmede i Oslo april 2016, snakket innledere fra arbeidslivsorganisasjonene, NAV, departementet og forskningsmiljøene om hvordan arbeidslivet bedre
kan inkludere funksjonshemmede. Øverst: Jørgen Foss i panelet sammen med NHOs seniorrådgiver Ann Torill
Benonisen Indreeide og førstesekretær Peggy Hessen Følsvik. Nederst Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap
i Oslo.
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på nettet, har vi advart mot å stenge dørene
til NAV-kontorene på denne måten. Spesielt
av hensyn til mennesker med kognitive utfordringer og sammensatte behov, er det viktig
å beholde muligheten for å ha et lavterskeltilbud til en samtale.
Sommeren 2016 foreslo regjeringen flere
endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Forslaget går blant annet ut på
å stramme inn kriteriene for og varigheten av
ordningen og innføre reaksjoner ved brudd på
aktivitetsplikten. Handikapforbundet sendte
inn en høringsuttalelse, der vi ga uttrykk for
at forslaget bærer preg av et ensidig fokus
på det som mange vil oppleve som straffetiltak. Istedenfor å stramme inn rettigheten og
øke sanksjonene argumenterer vi for at blikket må rettes mot NAV-systemet og hvordan NAV kan bistå og følge opp målgruppen
bedre. Regjeringen fulgte opp med et nytt forslag i slutten av mars 2017, men uten de forbedringene vi ønsket. Vi så oss dermed nødt
til å gjenta de samme innspillene i den siste
runden.

Kritisk til å kommunalisere ordningen
med varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Et av de konkrete forslagene i forbindelse
med kommunereformen, er å overføre
ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA),
ofte omtalt som arbeid i skjermet virksomhet, til kommunene. Det er allerede startet
forsøk med dette i fem kommuner. Denne
oppgaveoverføringen er vi svært skeptiske

til, noe vi også har gitt klart uttrykk for gjennom høringen om prop. 91. Ikke bare vil
dette kunne føre til større ulikhet, men det vil
etter all sannsynlighet også bety at VTA som
landsdekkende arbeidsmarkedstiltak og som
en del av NAV-systemet, vil bli undergravet.

Ulike nettverk og samarbeidsarenaer for inkluderende arbeidsliv
Handikapforbundet er til stede på en rekke
samarbeidsarenaer der inkluderende arbeidsliv er et tema. Vi var i sin tid en viktig
bidragsyter til å bygge opp hele attføringstilbudet i Norge, og har fremdeles eierandeler
i flere attføringsbedrifter. Ikke minst har vi
fremdeles aksjemajoriteten og er representert i styret på Furene – en attføringsbedrift
som kan vise til svært gode resultater innen
blant annet arbeidsavklaring, attføring og
kvalifisering. På denne måten har vi anledning til å påvirke attføringsfeltet direkte.
NHO-prosjektet «Ringer i vannet» - et
NHO-initiativ som har som mål å få flere
i arbeid ved å koble inn NHO-bedriftene.
Både arbeidstaker og arbeidsgiver får tett
oppfølging før, under og etter ansettelse.
Handikapforbundet er involvert i prosjektet
gjennom et samarbeid med LO og NHO.
Handikapforbundet har også samarbeidet
med og gitt innspill til Jobbforalle – en stillingsportal for alle som faller utenfor arbeidslivet og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom en åpen og inkluderende rekruttering.

Slipper ikke til:
All statistikk viser at funksjonshemmede ikke
slipper til i arbeidslivet. Skjermbilde fra Bufdirs
levekårsstatistikk på Bufdir.no.
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Økonomiske

levekår
NHF vil arbeide for:
• at mennesker med funksjonsnedsettelser har
økonomiske levekår på linje med andre

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at det er på plass økonomiske kompensasjonsordninger
som gir reell kompensasjon for merkostnader som følge
av funksjonsnedsettelse
• at egenbetaling for tekniske hjelpemidler er opphørt
• at årlig rapportering om funksjonshemmedes levekår
brukes i påvirkningsarbeidet
• de negative konsekvensene i uførereformen
kompenseres og at de foreslåtte skjermingsordningene
gjøres permanente
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Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

De siste årene har vi fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at de opplever at levekårene har blitt alvorlig svekket. Grunnen er en kombinasjon av økte utgifter og bortfall av støtteordninger, blant annet stadig flere egenandeler, bortfall av særfradragsordningen for store sykdomsutgifter
og innføring av flere tilskuddsordninger på hjelpemiddelområdet. Det avdekkes også stadig flere
negative konsekvenser av uførereformen fra 2015. Medlemmenes bekymring for sin privatøkonomi,
var bakgrunnen for at landsmøtet 2015 valgte å innlemme økonomiske levekår som et nytt satsningsområde for Handikapforbundet i rammeplanen for 2015-2017. Vi får mange henvendelser fra
medlemmer som opplever det dramatisk å få redusert sine inntekter - mange har lave inntekter i
utgangspunktet, og til og med tap av små beløp gir stort utslag på økonomien. Vi veileder så godt vi
kan, og oppfordrer til å klage eller søke støtte i de tilfellene det er aktuelt. Vel så viktig er innsatsen
vår for å få politikernes oppmerksomhet om denne alvorlige situasjonen. Gang på gang har vi blitt
skuffet over at få ledende politikere ser ut til å dele vår bekymring eller ønske å ta nødvendige grep
for å snu en svært negativ utvikling
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Vi får mange henvendelser fra medlemmer som opplever det dramatisk
å få redusert sine inntekter - mange har lave inntekter i utgangspunktet,
og til og med tap av små beløp gir stort utslag på økonomien.

Mange og ulike levekårsfaktorer
forverres

nettoutbetalingen i trygden forble den
samme. I etterkant av reformen har myndighetene gjort midlertidige skjermingstiltak for at uføre ikke skulle miste bostøtten.
Disse skjermingstiltakene videreføres i 2017,
men tiltakene omfatter ikke nye uføre. Dette
selv om at deres nettoinntekt vil være den
samme eller lavere enn de som var uføre før
reformen.
Heving av bruttoinntekter får også konsekvenser for andre rettigheter som for eksempel fri rettshjelp, tilskudd til bil og spesialtilpasset kassebil, beregning av barnebidrag og
diverse andre kommunale tilbud (trygghetsalarm, matombringing, vaktmestertjenester,
aktivitetssenter, dagsentertilbud, husmorvikar, fritidsordning, transport og m.m.).
Innføring av en ½ levealdersjustering for
uføre med alderspensjon vil også påvirke
uføretrygdedes økonomi når de går over til
alderspensjon. Dette har NHF argumentert
sterkt imot, uten å få gjennomslag, til tross
for at uføre ikke har muligheten til å jobbe
lenger for å kompensere for høyere levealder, slik arbeidstakere kan.
For å kompensere for lønnsskatt ble bruttoinntekten i den nye uføretrygden hevet.
Dette ble ikke gjort med tjenestepensjonene,
som nå skattes mer enn før. Resultatet er at
uføretrygdede som har tjenestepensjoner får
mindre nettoutbetalt.
Vi følger reformen tett og krever at myndighetene tar ansvaret for de utilsiktede negative virkningene den har hatt. På
dette området samarbeider vi med FFO
og Pensjonistforbundet. I april 2016 arrangerte FFO en erfaringssamling hvor vi deltok sammen med Pensjonistforbundet. Det å

Uførereformen førte til reduserte inntekter for 127 000 uførepensjonister, noe som
tilsvarer 40 % ifølge tall fra Statsbudsjettet
2016. Dette skjedde til tross for løfter om at
alle skulle komme ut med om lag det samme
som før, noe som var en forutsetning for at
Handikapforbundet støttet reformen.
Uføretrygden består av mange komponenter som i kombinasjon med andre inntekter
og skatt gjorde det vanskelig å forutsi konsekvensene for ulike grupper. Etter press fra
Handikapforbundet og flere andre organisasjoner har myndighetene i ettertid forsøkt
å kompensere tapet av inntekter for uføre.
Handikapforbundet har engasjert seg sterkt
og har sendt flere krav om permanente kompensasjonsløsninger til ansvarlige myndigheter, ulike politiske partier og til Stortinget.
Vi har også deltatt i flere møter på Stortinget
for å få til forbedringer.
Selv om myndighetene nå har vedtatt enkelte positive endringer, er mange av dem,
som kompensasjonen for bostøtte og gjeldsrenter, kun overgangsordninger og ikke permanente løsninger. Ordningene har dessuten høyere terskel enn før og omfatter ikke
alle grupper som blir rammet, for eksempel
gjelder de ikke nye uføre.
Økt bruttonivå i ny uføretrygd innebærer at uføretrygdede må betale mer for
kommunale tjenester. Dette har vi tatt opp
med både departement og Storting, uten
at vi har fått presentert noen løsninger fra
myndighetene.
Økt bruttoinntekt førte også til at mange
mistet eller fikk redusert bostøtte selv om
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Mye oppmerksomhet: Fjerning av diagnoselisten og fritaket på egenandel på fysioterapi, vakte sterke reaksjoner og fikk mye
oppmerksomhet. Her vist på en karikaturtegning illustratør Tora Marie Norberg laget for Handikapnytt.
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Krevende økonomi:
Bufdirs levekårsdata
viser at mange funksjonshemmede har en mer
krevende økonomi enn
andre. Skjermbilde fra
Bufdir.no.

samle erfaringer og dokumentasjon er viktig
for å kunne jobbe for flere forbedringer på
dette området.

funksjonshemmedes utgifter. I 2016 – 2017
har vi derfor vært opptatt av å framskaffe
egen dokumentasjon på nettopp dette.
Våren 2017 vil vi lansere en rapport om
funksjonshemmedes levekår, med fokus på
utgiftssiden i funksjonshemmedes privatøkonomi. Denne dokumentasjonen vil være et
viktig grunnlag for å jobbe politisk med forslag til ordninger som faktisk dekker de merkostnadene funksjonshemmede har. I første
omgang konsentrerer vi oss om å kartlegge
utviklingen når det gjelder grunnstønad,
bilstønad, bostøtte, særfradragsordningen
og egenbetaling for helse- og sosialtjenester. Mulig vi har denne ferdig før rapporten
trykkes.
Vi har også bedt Stortinget om å ta initiativ
til en utredning av hvordan funksjonshemmede rammes økonomisk etter at egenandelene på flere områder har økt og det er
kuttet i viktige støtteordninger.
Sommeren 2015 åpnet Bufdirs nye nettsted om levekårsstatus for personer med
nedsatt funksjonsevne: bufdir.no/Statistikk_
og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne. Nettstedet samler statistikk og analyse over en
rekke levekårsfaktorer. NHF har deltatt i utforming av nettstedet, som er et viktig bidrag
til dokumentasjon av funksjonshemmedes
situasjon og omhandler blant annet økonomiske levekår.

Fjerning av diagnoselisten og
ny egenandel på fysioterapi
I 2016 foreslo regjeringen å innføre egenandel på fysioterapi for alle som var omfattet av den såkalte diagnoselisten og dermed hadde fritak for denne egenandelen.
Regjeringens forslag skapte sterke reaksjoner
blant Handikapforbundets medlemmer og
i miljøene rundt oss. Vi argumenterte for å
beholde diagnoselisten, både gjennom møter
på Stortinget og i høringsuttalelsen vi sendte.
Forslaget ble imidlertid vedtatt av Stortinget,
noe som innebar at alle med behov for fysioterapi siden 1. januar 2017 har måttet betale
en egenandel på 1.990 kroner før de får
tildelt frikort. Denne nye egenandelen kommer på toppen av alle andre merutgifter som
funksjonshemmede har. Vi ser nå konsekvensene - at mange funksjonshemmede blir
nødt til å droppe tjenester de virkelig trenger.

Behovet for ny dokumentasjon
Det viser seg at det finnes lite informasjon
om hvordan kompensasjonsordninger er
faset ut eller redusert, og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte. Spesielt
mangler det dokumentert informasjon om
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Spontanaksjon:
Ungdomsorganisasjonen NHFU
reagerte på fjerningen av diagnoselisten med en spontanaksjon på
sosiale medier, der de ba Bent Høie
vippse over penger til egenandelen.
Skjermbilde fra Handikapnytt.no 5.
desember 2016.

Medieoppmerksomhet: Kampen om diagnoselisten fikk mye medieoppmerksomhet, også utenfor våre rekker. Her
i en artikkel i VG 6. desember 2016.
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Rehabilitering
og habilitering
NHF vil arbeide for:
• at alle som har behov for det skal få et individuelt
tilpasset rehabiliterings- og habiliteringstilbud

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at det er etablert et godt likepersonstilbud i
organisasjonen
• at kommuner og helseforetak har god kjennskap til
organisasjonens likepersontilbud og anerkjenner dette
som et supplement til offentlige tjenester
• at det er etablert gode kommunale rehabiliteringsog habiliteringstilbud
• at rehabilitering og habilitering omfatter alle
sammenhengende og systematiserte tjenester den
enkelte har behov for i sin egen rehabiliterings- og
habiliteringsprosess
• at de som har behov for rehabilitering og habilitering
på spesialistnivå har god tilgang til dette
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Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

For mange funksjonshemmede er tilgangen til gode rehabiliteringstjenester en forutsetning for å
kunne leve et selvstendig liv. En rehabiliteringsprosess er ofte en komplisert kjede av ulike tjenester
og tilbud, som administreres av ulike instanser og forvaltningsnivå. Handikapforbundet har gjennom flere år vært opptatt av at rehabilitering og habilitering må sees og planlegges som en helhetlig strategi som favner alle livsområder. Vår erfaringer at mange ikke får tilgang til de tjenestene
og ordningene de har behov for, og at rehabiliteringstilbudet ofte er ensidig fokusert på medisinsk
rehabilitering. Derfor er vi opptatt av at alle med behov for rehabilitering, skal få et reelt og individuelt tilpasset tilbud, slik at de kan oppnå et så godt funksjonsnivå som mulig og leve et fullverdig liv i
tråd med egne ønsker og forutsetninger. Rehabilitering er et tema det har vært jobbet godt, men noe
spredt med i NHF, med spesielt fokus fra landsforeningene. For å samle innsatsen på området har vi i
denne perioden etablert et rehabiliteringsnettverk, der alle landsforeningene deltar.
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Handikapforbundet har gjennom flere år vært opptatt av at rehabilitering og habilitering må sees og planlegges som en helhetlig strategi
som favner alle livsområder.

Rehabilitering blir lite prioritert
etter samhandlingsreformen

om samfunnsdeltakelse fjernes, sitter vi
igjen med en snever medisinsk definisjon på
rehabilitering, noe som vil være i strid med
FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har også
stilt krav om at dagens definisjon av habilitering og rehabilitering må danne grunnlaget
for tiltak innenfor primærhelsetjenesten og
opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (se nedenfor).
I denne forbindelsen samarbeidet vi med
FFO, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk
Fysioterapeutforbund. Dette samarbeidet
ble også brukt aktivt i forbindelse med et felles krav om lovbestemt ergoterapi i kommunene. Dette kravet fikk vi gjennomslag for
– Stortinget vedtok at fra 2020 blir kommunene pålagt å ha ergoterapi som en del av
sitt tjenestetilbud.
NHF har også utarbeidet en felles høringsuttalelse om nytt pasient- og brukerregister i helse- og omsorgstjenestene med
Fagforbundet og Pensjonistforbundet.
Organisasjonene har til felles at vi er kritiske
til et nytt register hvor det skal registreres
personopplysninger gjennom hele livsløpet
og hvor det åpnes for mindre personvern og
kobling av personlige opplysninger fra flere
sektorer.

Utviklingen på rehabiliteringsområdet har
ikke vært positiv. Sykehusene legger ned spesialiserte rehabiliteringsavdelinger, og kommunene mangler gode alternativer. Svært
mange kommuner tilbyr rehabilitering på
sykehjem, men mange mangler både plasser
og et godt nok tilbud. Både Riksrevisjonens
undersøkelse fra 2015 og forskningen som
har evaluert samhandlingsreformen viser
at rehabiliteringsområdet er lite prioritert i
kommunene. Også tilbakemeldinger vi får
fra medlemmene, tyder på at mange lider
av samhandlingsreformens ringvirkninger.
Konsekvensene av samhandlingsreformen
er med andre ord store for alle dem som
trenger kompetent oppfølging og aktiv
rehabilitering.
Handikapforbundet har ved flere anledninger tatt opp med myndighetene både sentralt og lokalt at rehabiliteringstilbudet må få
høyere prioritet og sees som en utfyllende
helhet. Vi har også påpekt at det er stort behov for ekstra ressurser til å bygge opp rehabiliteringstilbudet i kommunene.

Fremtidens primærhelse og
nytt pasient- og brukerregister
Høsten 2015 la regjeringen fram
Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.
Handikapforbundet deltok på høringsrunden
og leverte skriftlige innspill da meldingen
ble behandlet. Budskapet vårt var at dagens
definisjon på habilitering og rehabilitering
ikke skulle utelukke samfunnsdeltakelse, slik
det ble presentert i meldingen. Hvis målet

Lite konkret opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering
I forbindelse med statsbudsjettet for 2017
la regjeringen fram en opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering, og erklærte at
de satset på tiltakene i planen med 200 millioner kroner. I vårt innspill til statsbudsjettet,
argumenterte vi for at forslaget ikke innebærer noen reell satsing, men at midlene kun
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Ny opptrappingsplan: Helse- og omsorgsminister Bent Høie var fornøyd med den nye opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering. Handikapforbundet, derimot, var betydelig mer forbeholdne og mente planen ikke
innebar noen reell satsing. Faksimile fra Handikapnytt nr. 5/2016.
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Internasjonal konferanse:
Muskelskjeletthelse angår mange, og 8-9. oktober
2015 ble det arrangert en stor internasjonal
konferanse om temaet, med fokus på bedre
behandling. To av NHFs landsforeninger, LFN og
LKB, var med, gjennom sin deltakelse i rådet for
Muskelskjeletthelse. Fra venstre: Merete Tønder,
Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi i NFF/2.
nestleder Rådet for Muskelskjeletthelse, Astrid
T. Lunestad, LKB Fagkoordinator/styremedlem
Rådet for Muskelskjeletthelse og Sol-Hege Nathalie
Kotte, LKB hovedstyre. Skjermbilde fra nhf.no 24.
november 2015.

Sunnaas Sykehus og Frambu senter for
sjeldne funksjonshemminger.

er flyttet fra andre områder. Blant annet har
man beregnet at 175 millioner kan overføres
fra kommunenes ramme på grunn av kommunenes inntektsøkning når diagnoselisten
blir kuttet (se forrige kapittel). I vårt innspill
ba vi om en satsing på 500 millioner kroner.
Planen viser dessuten ikke til nye tiltak, men
til tiltak som allerede er etablert. Vi etterlyste
en plan som har et helhetlig perspektiv på
habilitering og rehabilitering og som legger
opp til en systematisk gjennomføring og opptrapping av tiltakene.
Et annet viktig punkt for oss i høringsuttalelsen, var den uttrykte forventningen om organisasjonenes medvirkning gjennom blant
annet likepersonstilbudene. Her pekte vi på
at organisasjonene i dag ikke har midler til å
trappe opp denne aktiviteten.

Noen enkeltprosjekter er spesielt
verdt å fremheve spesielt:
Landsforeningen for Ryggmargsskadde
(LARS) er en pådriver i utviklingen av teknologi for bruk under rehabilitering. LARS følger
en større europeisk studie på effekten(e) ved
bruk av Ekso gå-robot og bidrar fortløpende
med informasjon til ulike fagmiljøer, forskere
og andre interesserte.
Samarbeid og medlemskap i nasjonale,
nordiske og internasjonale organisasjoner medfører en unik mulighet for LARS å ta
del i forskning og nyutvikling på flere felt. I
2015 påbegynte arbeidet med å videreutvikle Norsk Ryggmargsskaderegister (NorSCIR)
til et felles Nordisk ryggmargsskaderegister. LARS er brukerrepresentant i styringsgruppen for NorSCIR. Landsforeningen leder
også Nordiska Ryggmärgskadarådet (NORR)
og styremedlem i Hjernerådet og medlem
av European Spinal Cord Injury Federation
(ESCIF).
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F)
har arbeidet jevnt og trutt for opprettelse av
et Nasjonalt Kompetansesenter for arbeids-

Diagnoserettet innsats på
rehabiliteringsområdet
Handikapforbundets landsforeninger yter
viktige bidrag i det diagnoserettede arbeidet
på rehabiliteringsfeltet. Gjennom landsforeningene er Handikapforbundet representert
i relevante råd og utvalg, både knyttet til
offentlige helseforetak og i rehabiliteringssentre som Beitostølen Helsesportsenter,
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miljørelaterte skader/sykdom. A.L.F har vært i
god dialog med Nordmøre Regionråd (Orkidè)
under deres utredninger vedrørende utvikling
av et tverrfaglig medisinsk kompetansesenter;
et senter for helseinnovasjon, som nå er vedtatt etablert.
Landsforeningen for Slagrammede (LFS)
gjennomførte høsten 2016 en stor landsdekkende slagaksjon som hadde som formål å
redde liv og begrense skade når et slag rammer. Kampanjen fikk mye medieomtale og
må sies å ha vært svært vellykket. LFS har
også en sentral og viktig medvirkerrolle under
Helsedirektoratets revidering av Nasjonale
retningslinjer for behandling og rehabilitering
av hjerneslag og er også medlem i Hjernerådet
– en sammenslutning av organisasjoner og interessegrupper som jobber for/med funksjo-

ner og sykdommer i hjernen og øvrige deler
av nervesystemet.
Landsforeningen for Bekkenleddsmerter
(LKB) kjennetegnes av høyt fokus på helsepolitiske tiltak. LKB engasjerer seg i og samarbeider med Rådet for muskelskjeletthelse,
der også Landsforeningen for Nakkeskadde
(LFN) er medlem. Sammen med Norwegian
Musculoskeletal Reserch Network (MUSS) var
Rådet medarrangør for den Globale Bone
and Joint Decade (BJD)- konferansen høsten
2015. Som eneste pasientorganisasjon innehar LKB dessuten rollen som observatør i
Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen fysioterapi, der de har gitt innspill
i overordnede og fagpolitiske spørsmål.

Mye oppmerksomhet: Slagkampanjen «Vær rask – redd liv» fikk mye medieoppmerksomhet. Her i en faksimile fra
Oppland Arbeiderblad 6. oktober 2016 og en fra Romerikes Blad 4. oktober samme år.
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Likepersonsarbeid
NHF vil arbeide for:
• at organisasjonen skal kunne tilby gode og
differensierte likepersonstilbud til de som har
behov for det

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• at det er utviklet og implementert nødvendige
administrative rutiner for utvikling og oppfølging av
likepersonsarbeidet, herunder et rapporteringssystem
for gjennomførte aktiviteter
• at alle likepersoner får grunnopplæring og tilbud
om faglig påfyll
• at alle likepersoner får oppfølging i arbeideidet de
utfører
• at tilbudet om Jobbverksted er etablert som en
permanent ordning
• at det er etablert en felles telefontjeneste for personer
som har behov for likepersonshjelp
• at det er etablert et godt samarbeid med relevante
fagfolk og miljø lokalt og nasjonalt.
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Handikapforbundet får utallige henvendelser fra funksjonshemmede og pårørende av funksjonshemmede som har behov for hjelp og støtte. Vi er opptatt av å bidra med våre erfaringer så godt vi
kan, og har et stort antall aktiviteter og tilbud som dreier seg om nettopp dette. Våre ansatte på alle
landets kontorer gir omfattende veiledning via e-post og telefon, men den viktigste tilbudet er likevel
likepersonsarbeidet – der frivillige likepersoner bidrar med sin kunnskap og erfaring knyttet til det å
være i en spesifikk livssituasjon og/eller ha en diagnose. Dette kan dreie seg om å komme gjennom
en akutt krise eller løse et praktisk problem, eller å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter.
Arbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet. Vi får en rekke tilbakemeldinger om at hjelpen som gis har
vært til uvurderlig nytte for mange som står i krevende prosesser.

En helt ny informasjonsfolder om likepersonsarbeidet
så dagens lys i mai 2017. Design: Steinar Zahl
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Våre ansatte på alle landets kontorer gir omfattende veiledning via e-post
og telefon, men det viktigste tilbudet er likevel likepersonsarbeidet, der
våre frivillige bidrar med sin erfaring og kunnskap.

Kvalitetssikring og videreutvikling
av likepersonsarbeidet

teknikker hentet fra løsningsfokusert tilnærming (LØFT), og som er tilpasset målgruppen.
Vi opplever gang på gang at dette tilbudet gir
deltakerne ny motivasjon, troen på seg selv,
iver etter å komme videre og at jakten etter
ressurser og muligheter gir konkrete resultat.
Det vil også bli gjennomført et jobbverksted
høsten 2017.

Aktiv lytting og tilstedeværelse er viktige
nøkler i likepersonsarbeidet. Det er også
avgjørende at man gir relevant informasjon.
Vi legger vekt på at likepersonsarbeidet vårt
skal ha god kvalitet, og at likepersonene skal
få god og grundig opplæring. I 2015 ble det
vedtatt nye rutiner for likepersonsarbeidet,
og vi ser nå at disse har hatt en positiv effekt. Godkjenningsordningen knyttet til nye
likepersoner har vist seg å sikre at tilbudet
har ønsket kvalitet. I løpet av 2016 har 18 nye
likepersoner vært gjennom grunnopplæring
og fått godkjennelse. Alle er rekruttert til en
konkret oppgave, noe det stilles krav om i
rutinene.
Likepersonsnettverket, som nå er godt etablert, har årlige samlinger. Denne arbeidsformen egner seg godt til kvalitetssikring og
kompetanseheving innen likepersonsarbeidet. Samlingene bidrar til god og nødvendig
erfaringsutveksling, og nettverkets deltakere
har blant mye annet fått en kort innføring i
viktige LØFT-teknikker, det vil si løsningsfokusert tilnærming.
Handikapforbundet har også bidratt med
erfaringer og kunnskapsformidling i prosessen med å starte et likepersonstilbud i ungdomsorganisasjonen NHFU.

Flere nye brukerkontor
Handikapforbundets likepersoner er tett
involvert i tilbudet på mange av brukerkontorene ved landets sykehus. Flere nye brukerkontor har blitt åpnet de siste to årene. På
brukerkontorene kan pasienter og pårørende
få en samtale med en likeperson. For mange
er dette den aller første erfaringen de har
med en organisasjonene, og vi får tilbakemeldinger om at dette er positive møter.

Medlemspleie i Oslo
I denne perioden har Handikapforbundet
etablert et tilbud til personer som trenger
hjelp knyttet til søknadsprosesser og henvendelser til hjelpeapparatet – SaksAssistanse
Fra Frivillige (SAFF-linja). Saksassistentene er
frivillige som ikke har konkret fagkunnskap
om ulike rettigheter, men har fått opplæring
rundt hvordan vi kan bistå i en prosess. Dette
handler om å sortere, tenke sammen om formuleringer i og dokumentasjon av egen sak.
Saksassistentene vet også en del om hvordan
hjelpeapparatet er organisert. SAFF-linja er
fortsatt i en oppbyggingsfase og finnes foreløpig bare i Oslo. Ordningen vurderes imidlertid utvidet til flere deler av landet.
I Oslo har vi også startet et prosjekt kalt
«medlemspleie/hjelp til selvhjelp», for å kartlegge nærmere hva medlemmene ønsker og

Vellykkede jobbverksteder
Både i 2015 og 2016 har vi gjennomført jobbverksteder for bevegelseshemmede, med
finansiering fra Handikapforbundets lokallag.
Tilbudet retter seg mot funksjonshemmede
som ønsker å komme ut i eller beholde en
jobb. Våre jobbmentorer har fått opplæring i
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Frivillige:
Saksassistentene i SAFFlinja (SaksAssistanse Fra
Frivillige) er frivillige som
har fått opplæring til å bistå
i søknadsprosesser. Dette
handler om å sortere, tenke
sammen om formuleringer i og
dokumentasjon av egen sak.
På bildet: Saksassistent Marius
Korsell, Interessepolitisk rådgiver
(organisasjonskonsulent da
bildet ble tatt) Bianca Løkkeberg
og likepersonskoordinator
Kristin Berg. Foto: Ivar Kvistum/
Handikapnytt.

trenger bistand til. Prosjektet er toårig og ledes av en ansatt prosjektkoordinator, som
også er sosionom. Erfaringen så langt er at
flere funksjonshemmede henvender seg for å
få hjelp til å formulere klager og søknader. I
tillegg trenger mange hjelp til å finne frem
til informasjon. Vi har også startet opp med
korte rettighetskurs som kan bidra til at funksjonshemmede skal bli bedre rustet til å gjennomføre egne saker på egen hånd.

Det diagnoserettede tilbudet
i landsforeningene
Flere av landsforeninger tilbyr diagnoserettede veiledningstilbud etter

selvhjelpsprinsippet. Aktiviteten styres ofte
av en likeperson med spesiell interesse
for likepersonsarbeid. Eksempelvis har
Landsforeningen for polioskadde samtalegrupper som har vært aktive i flere år, og det
samme tilbudet finnes i flere andre diagnosegrupper. Landsforeningene for Slagrammede
har dessuten godt etablerte slagkafeer flere
steder i landet. Verdt å nevne er også alle kurs,
møter og samlinger i regi av Handikappede
Barns Foreldreforening, Fotfeilforeningen,
Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenleddsmerte med flere, som er svært
viktige arenaer for erfaringsutveksling.
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Internasjonalt
bistandsarbeid

NHF vil arbeide for:
• Økt forståelse og engasjement for NHFs internasjonale
bistandsarbeid, ved at tillitsvalgte driver holdningsskapende og interessefremmende arbeid, bl.a. blant
NHFs medlemmer.

Forventede reultater for 2015 - 2019:
• Tillitsvalgte engasjerer seg i vårt internasjonale arbeid
gjennom aktiv mobilisering og informasjon av lokallag,
regioner og landsforeninger
• Økt kunnskap og interesse for vårt internasjonale arbeid
blant våre tillitsvalgte og våre medlemmer uttrykt i økt
antall aktiviteter ute i organisasjonen.
• Tillitsvalgte, lokallag, regioner og landsforeninger
er engasjert aktiviteter som styrker det økonomiske
fundamentet til NHFs internasjonale bistandsarbeid.
• Tillitsvalgte deltar i NHFs arbeid for å påvirke andre
organisasjoner og norske myndigheter til å inkludere av
funksjonshemmede i sitt bistandsarbeid.
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Foto: Poul Henningsen

I denne perioden har vi vært opptatt av å synliggjøre det internasjonale bistandsarbeidet internt, slik
at våre tillitsvalgte, medlemmer og ansatte er godt orientert om hva deres egen organisasjon gjør
internasjonalt og føler stolthet over de bidragene vi faktisk yter. Arbeidet vårt internasjonalt, og ikke
minst de resultatene vi oppnår, har dermed blitt presentert i et stort antall møter på ulike nivåer og
flere steder i landet, og har også vært godt fulgt opp i reportasjer i medlemsbladene og kampanjer
på nettsider og i sosiale medier. Krisen i Midtøsten, spesielt Syria og Syrias naboland, og flyktningstrømmen til Europa, har også vært med på å forsterket både interessen og behovet for å gjøre noe
for mennesker med funksjonsnedsettelser, som er blant de aller hardest rammede.
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Krisen i Midtøsten, spesielt Syria og Syrias naboland, og flyktningstrømmen til Europa, har også vært med på å forsterket både interessen
og behovet for å gjøre noe for mennesker med funksjonsnedsettelser

Økt internasjonalt fokus

er en stor utfordring for Handikapforbundet.
Og i 2015 foreslo regjeringen store kutt i
bistandsbudsjettet for å dekke utgiftene til
flyktningkrisen. Kampen om bistandsbudsjettet mobiliserte over 160 organisasjoner og 1000 mennesker til en demonstrasjonen utenfor Stortinget i november dette
året. Saken endte med at regjeringspartiene
til slutt ble enige med Venstre og KrF om å tilbakeføre 2,5 milliarder kroner til bistand i utlandet og reversere kuttene til de frivillige organisasjonenes bistandsarbeid.

Vi ser at kunnskapen om og interessen for
det internasjonale bistandsarbeidet har økt
i organisasjonen – mange gir nå uttrykk for
at de ønsker å engasjere seg mer direkte og
flere organisasjonsledd har bidratt med viktige økonomiske bidrag til det internasjonale
arbeidet.
I desember 2016 ble to av ungdomsrepresentantene i NHFU med på en reise til Malawi for
å bli kjent med det internasjonale bistandsarbeidet vårt der og etablere et samarbeid med
ungdomsfløyen til FEDOMA, vår samarbeidsorganisasjon i Malawi. Et overordnet mål for
reisen var å bevisstgjøre norsk ungdom om
forholdene for unge funksjonshemmede i
fattige land. Med på reisen var også det SørAfrikanske filmselskapet iKind, for å dokumentere forholdene for funksjonshemmede
gjennom fem kortfilmer. Opplevelsene fra
Malawi har siden blitt delt jevnlig i form av
tekst, film og bilder, på blogger, i artikler og
på sosiale medier. Vi har dermed fått synliggjort forholdene for funksjonshemmede og
den rettighetskampen som foregår i Malawi,
og etablert et samarbeid mellom NHFU og
FEDOMA som vi har store forventninger til.

Truet støtte
Når det gjelder påvirkningsarbeidet for
inkludering av funksjonshemmede i norsk
bistand, organiseres og koordineres dette av
Atlas-alliansen, men NHF har fortsatt en viktig rolle i å gi dette påvirkningsarbeidet faglig
tyngde og innhold.
Stadige trusler om å kutte i støtten til de
frivillige organisasjonenes bistandsarbeid har
stått sterkt i fokus de siste årene. Norad har
innført et egenandelskrav på 10%, noe som

Mobilisering: Kampen om bistandsbudsjettet
mobiliserte over 160 organisasjoner og 1000
mennesker til demonstrasjon utenfor Stortinget og
endte med seier.
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Malawi: I desember 2016 var NHFU-erne Marianne Knudsen og Alexander Petersen med på en reise til Malawi som
gjorde inntrykk både på dem og ungdomsaktivistene i vår Malawiske samarbeidspartner FEDOMA. I etterkant har det blitt
etablert et godt samarbeid mellom de norske og Malawiske ungdomsorganisasjonene. Foto: Privat.
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