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Fortsatt brutalt budsjett
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Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 skapte frykt og usikkerhet. 
Det ble møtt med storm da det ble lagt frem i oktober. 

Forslaget om å fjerne det behovsprøvde barnetillegget i uførepensjonen og å fjerne den spesi-
elle skattebegrensningsregelen for uførepensjonister fikk spesielt mye kritikk, sammen med 
at støtte til klasse 1-bil heretter krevde arbeid eller studier. I kombinasjon med milliard-kutt i 
formuesskatten ble dette det den konservative journalisten Jan Erik Snoen i Minerva kaller «en 
politisk svært giftig kombinasjon».
 Heldigvis ble de to førstnevnte kuttene stopper eller minsket i forhandlingene mellom regje-
ringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Dessverre var det bare to av kuttene som ble 
stoppet. 
 Det opprinnelige forslaget til statsbudsjett fjernet det behovsprøvde barnetillegget for 
uføre pensjonister på maksimum 35 348 kroner og erstattet det med et alment barnetillegg på 
7 020 kroner. Tall fra NAV viste at 21 660 foreldre og 35 645 barn ville bli rammet hvis regjerin-
gens forslag hadde blitt vedtatt. KrF og Venstre hindret det. Barnetillegget for uførepensjonis-
ter blir beholdt, men samlet inntekt fra uføretrygd og barnetillegg får et tak på 95% av lønns-
inntekten du hadde før uførhet. Dette er fortsatt et kutt, men vil ramme langt færre; dessverre 
rammer det de som var fattigst før de ble uføretrygdet og dermed har dårligst økonomi nå. 
 Dette var ifølge avisene den hardeste saken å komme til enighet om under forhandlingene, 
regjeringen ønsket å beholde det opprinnelige kuttet. «Jeg frykter at KrF og Venstre har blitt 
lurt i forhandlingene om barnetillegget. Vi må huske at mange kan tjene svært lite før de blir 
syke og uføre, som for eksempel deltidsarbeidere og studenter. Når du setter et absolutt tak på 
uføretrygden opp mot tidligere inntekt, kan det ramme de aller fattigste svært hardt, og låse 
fattige familier fast i en forferdelig situasjon,» sier stortingsrepresentant Snorre Valen fra SV.
 Stortingsrepresentant Stefan Heggelund fra Høyre gikk ut i Dagens Næringsliv før statsbud-
sjettet ble lagt frem og krevde kutt i overgangsstønaden og i barnetillegget til uføre. «Det må vi 
gjøre for å sikre at arbeid og muligheten til å leve av egen inntekt er prioritert», sa han. 
Arbeidslinjen er viktig for Høyre, og deres versjon av den inkluderer å sikre at ikke noen får mer 
gjennom trygd og sosiale stønader enn de kunne fått ved å arbeide. Det betyr dessverre at det 
er sannsynlig med flere kutt i fremtidige statsbudsjett.
 Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister blir fortsatt fjernet, men vi får en betyde-
lig bedre kompensasjon for de som rammes. Regjeringens forslag var at tap inntil 6 000 kroner 
skulle kompenseres i tre år, nå heter det at de som kommer dårligere ut med denne ordningen 
vil få en kompensasjon slik at de får maks 140 kroner i økte avgifter per måned. I tillegg gis det 
et «ekstraordinært skattefradrag for gjeldsrenter mellom 6.000 og 100.000 som fullt ut kom-
penserer dem som tidligere har vært omfattet av skatteberegningsregelen».
 Andre kutt er fortsatt igjen. Støtte til bil klasse 1, vanlig personbil, begrenses til de som har 
arbeid eller studier å kjøre til. Støtten til klasse 1 har vært behovsprøvd hele tiden, og ikke spe-
sielt sjenerøs. Logikken bak å fjerne den, at uføre ikke har behov for et sosialt liv eller skal 
delta i politisk og organisatorisk aktivitet, er skremmende.
 Kuttene i statsbudsjettet har blitt forsøkt forsvart av representanter for regjeringspartiene 
med at de er en naturlig følge av uførepensjonsreformen som ble vedtatt av et enstemmig 
Storting i 2011. Det er en sannhet med modifikasjoner. Samtidig som reformen ble vedtatt ble 
det lovet at ingen skulle tape på den, og de daværende regjeringspartiene, dagens opposisjon i 
Stortinget, er klare på at det var meningen å kompensere de som ville tape på nye regler. 
 Hvordan denne nye ordningen blir iverksatt er det dagens regjering som har ansvaret for, 
inkludert ansvaret for kompensasjonsordninger der hvor uførepensjonister kommer dårligere 
ut enn meningen var. Dagens regjering som har ansvaret for bruddet på løftet fra 2015.
 Mange detaljer i statsbudsjettet for neste år er fortsatt uklare i det dette skrives. Selv ikke 
arbeidsminister Robert Eriksson greide å svare på om tjenestepensjoner får noen kompensa-
sjon for økt skattlegning under et intervju med Aftenposten TV. Jeg frykter at det betyr at svaret 
egentlig er nei.
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Jeg måtte jo da si at det var de ikke. Nei da var jo de heldige 
avslutter mannen. Det var ikke tid og sted, så vi smilte og 
han gikk. Men ærlig talt har jeg lidd en skjebne verre enn 
døden. La oss slå fast en ting - jeg kan ikke gå, eller som vi 
sier på jobben - jeg sitter på ræva hele dagen.  Men jeg er jo 
privilegert. Jeg bor i Norge, og jeg kan tro det jeg vil, og tro 
meg - det gjør jeg. Jeg har rent vann i springen. Kontoen 
min kunne hatt mere penger ja, men den er ikke helt tom.
 
Jeg får mest sannsynligvis lov til å delta i kommunestyret 
etter valget, og jeg kan komme trett hjem til gubben og bik-
kja. Dessverre har BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) 
min slutta, og kommunen er trege til å gi meg ny, så jeg 
sliter mer en vanlig.  Alt er derfor ikke rosenrødt.

Jeg fikk også en annen historie servert på jobben. En av 
våre kommunalt ansatte var utslitt,  arbeidsdagen var ett 
ork. Hun jobbet på et senter og en av de som bodde der var 
meget utagerende. Den ansatte hadde blåmerker på 
armene etter nærkontakt med denne ”pasienten”. Jeg 
spurte litt om denne ”pasienten”. Hun var ikke 60 år, hun 
skrek og brukte ukvemsord. I det hele tatt var hun en plage 
for sine medpasienter. Herlighet, jeg viste at det ikke var 
lenge siden hun flyttet ditt, og hun kunne leve i 30 år til. Det 
må være en skjebne å måtte bære. Jeg håper noen spør 
seg - hvorfor ho er sint? Hvor bevist er hun på sine 
om givelser? De hun bor sammen med er 20 år eldre. Det er 
nok praktisk for kommunen å ha henne der. Men hva med  
denne jenta bare noen år eldre enn meg. Vi kjenner hver-
andre ikke selv om vi har snakket sammen for noen år 
siden. Jeg kjenner ikke diagnosen eller familiehistorien. 
Det kan hende at dette er det beste for alle parter, men jeg 
er redd for at det kan sitte mange som henne rundt omkring 
i kommune Norge.

Det er så mange skjebner og så mye å sloss for. Arenaen vi 
sloss på er blitt litt annerledes. Jeg kan i dag ta en telefon 
til ordføreren, og han vet hvem jeg er. Vi kan snakke 
sammen på gatehjørnet. Det er ikke dem og oss, det er vi - 
politikere som sloss for fire nye år i kommune Norge.

Media har stadig historier om mennesker med en eller 
annen funksjonsnedsettelse som klarer de merkeligste 
ting - Klatrer i fjell eller skriver krimromaner, det ville 
være helt umulig for meg. Det er godt å vite at vi alle er 
forskjellige individer med egne evner og anlegg. Det vi har 
til felles er at vi har betalt vår kontingent i ett forbund som 
har noen prinsipper og retningslinjer. Selv om vi kan gjøre 
det meste, så vil det alltid være noen som trenger at vi fort-
setter kampen for likeverd og frihet. Det gir meg mot til å 
fortsette.

Jeg vil aller sist bare ønske dere alle en flott jul.  

Det kan hende den blir hvit, det kan hende den blir ensom, 
men prøv og tenk at dere har ett valg, inviter noen venner, 
og kjøp en fjordland. Jula er bare noen dager, tenn ett lys 
eller spis en sjokolade. Jula kan være helt vanlige hverdag 
eller 5 dagers fest, det eneste vi vet er at den kommer. 
Gleder meg også til det nye året 365 dager som ennå ikke 
har kommet.

Takk til alle dere som gjorde 2014 til 
ett positivt år. NHF Øst har klart seg 
og markert seg. Jeg er kjempestolt av 
å være en liten brikke.

Sånn helt på grensa  
Anne Karin Johansen

Helt på Grensa - Av: Anne Karin Johansen

En helt vanlig arbeidskollega med litt bistandsbehov når heisen står

Sitter og ser ut på en grå og trist novemberdag. Har så smått begynt å tenke på 

jul og alle de koselige tingene som det innebærer. Tenker på en kommentar jeg 

fikk på jobben. Jeg snakket med en eldre kar han spurte litt om bakgrunnen min, 

hvorfor jeg satt i rullestol også videre. Til slutt sier han noe sånt som, hva med 

søstrene dine, er de også handikappa (uff å uff).
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Redaktørens spalte

«Til våre annonsører/sponsorer!
Har behov igjennom denne lederen å takk våre sponsorer og annonsører for at dere støtter 
NHF Østs aktivitet gjennom å tegne annonser i bladet. Dette gir oss en voldsom inspirasjon 
til å arbeide videre for medlemmer og personer med funksjonsnedsettelser.»

god jul! Nå er det snart jul, og dere har vel hatt juleavslutning eller skal 

ha det i disse dager i lokallagene rundt om i Øst. Det er så hyggelig med 

jul. Familien og venner samles, og vi koser oss med mat og drikke.

«Etter 26 år i Østfold og etter hvert Akershus (NHF Øst) har 
regionkontorleder Sverre Bergenholdt valgt å flytte på seg.  
Fra 16. mars 2009 vil han bli å finne på regionskontoret til 
NHF Oslo.  På en måte er ringen sluttet.  Sverre er født og 
oppvokst i Oslo og har trått sine barnesko i hovedstaden, så 
hva er vel ikke da bedre enn å avslutte sin yrkeskarriere i 
fødebyen.  Region Nytt har slått av en prat med Sverre noen 
uker før han flytter.» Dette skrev Torleif Støylen tidligere 
organisasjonskonsulent i NHF Øst når Sverre Bergenholdt 
sluttet i NHF Øst, og begynte i NHF Oslo. I dette bladet fin-
ner dere intervju med Sverre Bergenholdt, sirkelen er slut-
tet og han har sluttet som regionkontorleder i NHF Oslo.

En ildsjel har gått bort – Knut Hafnor  (NHF Rygge og Råde) 
døde 8. november, og i bladet finner dere en nekrolog.

Anne Karin Johansen gleder oss med helt på grensen, som 
dere kan lese, liker hun å sette ord på det som opptar 
henne og som sikkert mange kjenner seg igjen i.

I nr 3 hadde vi håpet på å få med Vidar Letho som er lærer, 
standupkomiker, skuespiller, musiker, vokalist, spaltist og 
foredragsholder, og som har holdt foredrag for NHF 
Oslofjord Vest. Vi klarte ikke å få med artikkelen om han 
sist, men i dette nummeret får vi det med. Han er spen-
nende og han har spennende tanker. 

Vår forbundsleder Arne Lein har vært i Uganda, og skrevet 
reisebrev. Vi har også med «fremtidens NHF» som både 
Arne Lein og generalsekretær Arnstein Grendahl satte på 
dagsorden på årets lederkonferansen i NHF. 

En av våre medlemmer er med i Talentutviklingsprogrammet 
til NHF, og dere vil se bilde av henne inne i bladet.

Vi har også i dette nummeret lånt litt stoff fra NHF Oslo. 
Regionleder Magnhild Sørbotten holdt appel på Youngs-
torget om midlertidig ansettelser.

Vi har med stoff om hjelpemiddelmessa, nytt fra Nav, litt av 
hvert på de myke sidene.

Da gjenstår det bare for meg å ønske alle dere en riktig god 
jul og vi ses på nyåret

Ann-Karin Pettersen
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- en spennende tid for BPA
I 2015 blir BPA en rettighet, og stadig fler kommuner tilbyr fritt brukervalg. 

Det skaper konkurranse mellom BPA-leverandører og større valgfrihet  

for mennesker med assistansebehov.

Ifølge bpa-portalen.no er det nå hele 30 private BPA-
leverandører i Norge. Det er en mangedobling på få år. 
Uloba er størst, men blant de mange utfordrerne finner vi 
OptimalAssistanse, som har vokst fort i Oslofjord-området.

– Vi har base i Sarpsborg, så startfasen har det vært 
naturlig for oss å satse på Østlandet. Men nå har vi konse-
sjon i kommuner over hele landet. Nylig etablerte vi oss i 
Bergen og Trondheim, og fikk fort våre første kunder der. 
Gjør vi en god jobb ett sted, løper ryktet foran oss til nye 
områder, sier BPA-fagsjef Kirsti Cath Dahle.

Bruk nettverket ditt
Hun mener at utviklingen med flere BPA-leverandører er 
bra for kundene, og at kommunene i økende grad ser på 
spesialiserte BPA-bedrifter som en styrke.

– Utfordringen er at det kan bli for mange tilbud å velge 
blant. Da er mitt råd: Bruk nettverket ditt, snakk med noen 
som kjenner leverandøren, lytt til andres råd og erfaringer. 
Det er også mye hjelp å finne på internett og sosiale medier, 
sier Dahle.

Hun ser frem til at BPA blir rettighetsfestet i 2015.
– Jeg er veldig spent på dette. Det er fantastisk at flere 

nå får muligheten. Det er på høy tid. Samtidig er det satt 
noen kriterier som vi ikke er fornøyd med, og vil fortsette 
og jobbe politisk for. Vi som brenner for BPA går en spen-
nende tid i møte.

 
Kjempet for å få BPA
Dahle er selv arbeidsleder og har hatt BPA i 20 år.

– Jeg har en muskelsykdom, og vokste opp på institu-
sjon, før jeg flyttet for meg selv og brukte hjemmesyke-
pleien i 10 år. Det var jeg aldri fornøyd med. Jeg måtte 
kjempe med kommunen for å få BPA, og da jeg fikk det til 
åpnet det seg en helt ny verden av muligheter. 

– Jeg fikk overskudd til å kjøpe et koselig, gammelt hus 
som jeg restaurerte selv. I dag lever jeg et aktivt liv og er i 
full jobb. Det ville vært utenkelig uten BPA. Alternativet 
ville vært omsorgsbolig eller institusjon. Helt meningsløst 
for en kvinne i sin beste alder, smiler Dahle.

Krevende å være gründer
Etter å ha jobbet i mange år på arbeidskontoret og som 
rådgiver i Uloba, etablerte Kirsti Cath Dahle firmaet 
OptimalAssistanse i 2009.

– Jeg så tidlig store muligheter med BPA. Jeg ønsker at 
flere skal få tilgang til det unike verktøyet det er, med en 
trygg og god samarbeidspartner. Med den egenerfaringen 
vi har, er det lettere å sette seg inn i kundenes situasjon og 
lage gode løsninger.

– I hvilken grad har det vært en utfordring å etablere en 
bedrift fra bunn av, for deg som har assistansebehov selv?

– De utfordringene som har vært, har ingenting med 
assistansebehovet å gjøre. Det er krevende å være gründer, 
det er det for alle. Men hvis jeg ikke hadde hatt BPA og ikke 
hadde hatt privatlivet mitt på stell, så hadde det heller ikke 
gått. Superflinke assistenter er helt avgjørende. 

BPA-fagsjef Kirsti Cath Dahle og assistent Linda foran 
Inspiria-bygget i Sarpsborg, hvor OptimalAssistanses 
administrasjon holder til.



Hvem kontakter du når du trenger et nytt hjelpemiddel? Hvem bistår deg om hjelpemiddelet må 
repareres og hvor skal hjelpemiddelet returneres når du ikke lenger trenger det? Det finnes  
ingen enkle svar med to streker under, men om du leser videre blir du kanskje litt klokere.

■   Av: Bente Kaldheim, avdelingsleder - Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus // NAV

Hvem kontakter du når du 
trenger hjelp
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Kartlegge behov 
Om du har en funksjonsnedsettelse er det kommunen, 
som oftest representert ved en ergo- eller fysioterapeut, 
som kartlegger behovet ditt og foreslår tiltak sammen med 
deg. Har du behov for et hjelpemiddel og det dekkes av 
folke trygden, vil den kommunale terapeuten hjelpe deg å 
søke om hjelpemidlet. Noen ganger må du prøve ut hjelpe-
midlene før de søkes på, og da tar den kommunale tera-
peuten kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og 
Akershus om du bor i Akershus og NAV Hjelpemiddelsentral 
Østfold om du bor i Østfold, for å få en timeavtale. 
Utprøvingene skjer som oftest hos hjelpemiddelsentralen i 
ditt fylke, men de kan også gjøres hjemme hos deg eller 
hos en leverandør. 

Behandle søknader 
Det er hjelpemiddelsentralene som behandler søknader 
om hjelpemidler. Omtrent 80 prosent av søknadene 
behandles samme dag som de kommer inn. Når hjelpe-
midlene er innvilget bestilles de fra hjelpemiddelsentrale-
nes lager, fra en annen hjelpemiddelsentral eller leveran-
dør hvis varen ikke er på lager. Hvis du lurer på om 
hjelpemiddelsentralen har mottatt søknaden din eller hvor 
lang tid det tar å få hjelpemidlet ditt, ringer du hjelpe-
middelsentralens servicesenter på 21 06 97 00 om du bor i 
Akershus, eller telefon 69 01 02 20 om du bor i Østfold. 

Transportere hjelpemidler
Hjelpemiddelsentralen leverer hjelpemidlene som er 
bestilt til ditt kommunale hjelpemiddellager som har 
ansvaret for å levere hjelpemidlene hjem til deg. Den gjen-
nomsnittlige tiden det tar fra hjelpemiddelsentralen har 
innvilget søknaden til varen er levert hjelpemiddellageret i 
din kommune er ca. to uker for varer hjelpemiddelsen-
tralen har på lager og ca. en måned for varer som må 
bestilles hos leverandør. 

Reparere hjelpemidler
Både kommunen og hjelpemiddelsentralen reparerer 
hjelpe midler. Hvem som gjør hva er regulert gjennom en 
samarbeidsavtale. Kommunene i Akershus og Østfold har i 
hovedsak ansvaret for reparasjoner for brukere som bor i 
disse fylkene og hjelpemiddelsentralene har ansvar for 
reparasjoner som påvirker CE-merking, garanti og elektro-
medisinsk utstyr som senger, personløftere, heiser og 
elektriske rullestoler. 

Du kan skifte dekk eller gjøre enkle reparasjoner selv 
om du ønsker det. Delene kan du bestille fra hjelpemiddel-
sentralene eller via et ordreskjema som du finner på 
hjelpe middelsentralenes nettsider.

Returnere hjelpemidler
Når hjelpemidlet er utslitt, eller du ikke lenger trenger det, 
kan du levere det tilbake til hjelpemiddelsentralen sitt 
returmottak. Hvis du ikke har anledning til å levere det selv, 
kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. 
De gir beskjed til din kommune som kontakter deg for å 
avtale når de skal hente hjelpemidlet. 

På reisefot i norge
Hvis du har et hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen du 
er avhengig av å ha med på tur men som ikke lar seg pakke 
i kofferten, som f eks en seng eller en personløfter, kan du 
få låne dette av hjelpemiddelsentralen i det fylket du skal 
besøke dersom de har det på lager. Meld behovet til din 
hjelpemiddelsentral, så tar sentralen kontakt med hjelpe-
middelsentralen i det fylket du skal besøke for å få på plass 
hjelpemidlet til du kommer.

•  Hjelpemiddeltelefon i Akershus:  21 06 97 00  
telefontid: 09.00 – 15.00 

•  Hjelpemiddeltelefon i Østfold:  69 01 02 20  
telefontid: 09.00 -15.00
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Framtidens nHF
Refleksjoner fra den sentrale ledersamlingen 

Det er en kjensgjerning at lokalt arbeid vil bety mye fram-
over. Kommunene har fått, og vil i framtiden få enda større 
ansvar for tjenester og tiltak som påvirker hverdagen til 
personer med nedsatt funksjonsevne. Veldig mye lovverk 
er på plass i betydning av at det er gode målformuleringer 
og intensjoner. Realiteten er at kommunal praksis ikke er i 
samsvar med lovenes formål eller lovgivers intensjon. Som 
tittelen til en rapport treffende formulerer det: En ting er å 
ha rett, en annen ting er å få rett. 

Skal vi klare å påvirke lokale prosesser så forutsetter 
det tette samarbeid mellom lokale lag, enkeltpersoner 
som sitter i kommunale råd, regionstyrer, kontorer samt 
sentralstyret og sentraladministrasjonen i NHF. For å 
understreke og vise nødvendigheten av dette samarbeidet 
har sentralstyret den siste tiden hatt møter med region-
styrer og representanter fra lokale lag på sine møter. Det 
er lokalt det skjer. Og fordi mange av våre rammebetingel-
ser vedtas lokalt, blir det enda viktigere i tiden fremover å 
forene våre krefter der hvor vi bor. Uansett tilknytning til 
organisasjonen må vi bli flinkere til å utnytte alle ressur-
sene vi rår over. Så selv om du er tilknyttet en av våre 
landsforeninger, sitter du på kunnskap og erfaringer som 
er viktige i forhold til kommunalt påvirkningsarbeid. 
Lederkonferansen påpekte nyttigheten av dette, og et slikt 
lokalt engasjement vil i tillegg til forente krefter også være 
med på å løfte lokale utfordringer som medlemmene som 
er tilknyttet en landsforening er opptatt av. Rehabilitering 
og habilitering er eksempler på dette. 

Samarbeid skal læres, det kommer ikke av seg selv. 
Samarbeid forutsetter klar tale, ikke som instruksjoner 
ovenfra og ned, men tydelige oppgavefordeling mellom de 
ulike delene av organisasjonen. Vi kan ikke gjøre det 
samme alle sammen, men alt vi gjør skal henge sammen. 
Konkret betyr det at NHF sentralt produserer materiell og 
informasjon som legges lett tilgjengelig for de som er «ute 
i krigen» mens regionstyret og regionskontor motiverer og 
legger til rette for at de som er ute i den daglige påvirkning 

kjenner, opplever og erfarer at de står i en sammenheng og 
kan kjenne seg trygge i oppgaven de skal gjøre. 

Disse poengene sto sentralt under ledersamlingen. Det 
var innholdet i samtalen om rammeplanen som nettopp 
understreket hvordan organisasjonen kan kjenne seg igjen 
i oppgaver og prioriteringer, det var innholdet i samtalen vi 
hadde om likepersonarbeidet og det var innholdet i sam-
talen vi hadde om endringsprosessen som pågår i SAFO.

I prinsipprogrammet slås det fast at NHF skal peke på 
konstruktive løsninger, vi har gjort det tidligere og vi skal 
gjøre det i framtiden. Nettopp derfor har NHF de siste 
årene kjempet for BPA, for universell utforming fordi de 
lønner seg.  Ikke bare for NHFs medlemsmasse, men for 
hele samfunnet. Vi skal fortsette med å hjelpe politikere 
lokalt, regionalt og nasjonalt til å fatte gode beslutninger 
for alle. 

Et annet svært viktig tema på lederkonferansen var vårt 
internasjonale arbeid. Det er vårt og vi har mye å være 
stolte av. Internasjonalt skjer det ting som nettopp har det 
samme fokuset nasjonalt, være med på å vise gode løsnin-
ger for hele samfunnet. Nettopp derfor er det viktig at det 
internasjonale arbeidet ikke isoleres til noen medarbei-
dere, men løftes opp og fram og blir en helt naturlig del av 
NHFs arbeid generelt. 

Vi tror NHF i framtiden vil jobbe med de samme opp-
gavene som i dag. Erfaringen med interessepolitisk arbeid 
tilsier langsiktighet. Press på tidligere opparbeidede seire 
dukker opp til stadighet, og nye rammebetingelser gjør at 
vi som organisasjon må være på barrikadene både sentralt 
og lokalt. Argumentene vil sikkert endre seg. At Norge har 
ratifisert konvensjonen som understreker at personer med 
nedsatt funksjonsevne har samme menneskeretter som 
andre er en viktig årsak til det. Menneskerettigheter vil 
derfor bli satt høyere på dagsorden. Det vi må bli tydeligere 
på i tiden framover, er samarbeid og oppgavefordeling slik 
at den blir tydelig og slik at vi gjennom det spiller hver-
andre gode mot felles mål. 

Lederkonferansen som ble holdt i september i år satte på 

dagsorden framtidens NHF, og hva organisasjonen må ha 

fokus på i tiden framover. Sett fra vårt ståsted var dette  

et svært positivt møte fordi vi hørte mange gode og  

konstruktive innlegg som pekte i samme retning. 

Tekst: Forbundsleder Arne Lein og generalsekretær Arnstein Grendahl Generalsekretær  
Arnstein Grendahl

Forbundsleder Arne Lein
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Arbeid og verdier
■   Artikkel lånt av NHF Oslo og bearbeidet litt av Ann-Karin Pettersen

Arbeid for funksjonshemmede er i ulike 

sammenhenger tema i den politiske 

dagsorde n for tida. Alle politiske partier 

har omfavnet arbeidslinja- om enn med 

noe forskjellig innhold og vinkling. 

I forrige nummer av Regionnytt hadde vi med en artikkel av 
Rune Geir Huvenes fra NHF Oslo om midlertidige anset-
telser. NHF Oslo’s regionleder har tatt et klart oppgjør med 
Robert Erikssons forslag til endringer i arbeidsmiljøloven i 
både skrift og tale. Appellen hun holdt på Youngstorget i 
høst kan du lese på motstående side. Vi kan bare håpe at 
ministeren tenker seg om en gang til. 

Nå er det funksjonshemmede på uføretrygd som skal sul-
tes ut i jobb. Det er slik at sysselsettingen for mennesker 
med funksjonsnedsettelser er noe over 40 prosent. Den er 
nærmere 80 prosent for befolkningen generelt. Avtalen om 
inkluderende arbeidsliv skulle bidra til at flere funksjons-
hemmede kom i jobb, men i de 13 årene avtalen har vært i 
funksjon har andelen funksjonshemmede i arbeid gått ned. 
Det anslås at om lag 20.000 funksjonshemmede ønsker 
sysselsetting. Kan de ikke bare se å komme seg i jobb? 
Robert Eriksson synes å mene det. 

Mye kunne sies om dette, funksjonshemmede må over en 
rekke barrierer for å komme inn i arbeidstakernes rekker. 
Funksjonshemmedes organisasjoner har i flere år samlet 
og dokumentert erfaringer på dette området og forskning 
har fulgt opp i en rekke rapporter. Utdanning og økt kom-
petanse øker sjansen for å komme i arbeid. Det burde ikke 
forundre noen. I 2004 strammet myndighetene inn på 
muligheten for å få støtte til utdanning gjennom yrkesrettet 
attføring. Aldersgrensen ble hevet fra 22 til 26 år og det ble 

vanskeligere å få støtte til utdanninger av lengre varighet. 
Støttebeløpet ble også redusert. Forskning viser også at 
høyere utdanning øker sjansen for yrkesdeltakelse. I 2010 
ble ordningen med yrkesrettet attføring fjernet og en fikk 
ordningen med arbeidsavklaringspenger. Målsettingen var 
å spare penger, og presset på NAV for å få arbeidsledige 
raskt i jobb økte. Nå viser ny forskning fra NOVA: Rapport 
nr.8/14 fra Lars Grue og Jon Erik Finnvold, «Hjelp eller 
barrier er?»  En undersøkelse av betingelser for høyere 
utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne, at disse 
innstrammingene har virket negativt i forhold til å få flere 
funksjonshemmede i jobb. 

Erfaringer vi får fra våre medlemmer underbygger dette. 
Tilbakemeldingene tyder på at det er stor forskjell på saks-
behandlere i NAV. Noen er heldige og får god oppfølging, 
andre får det ikke. Når Grue og Finnvold intervjuer NAV-
ansatte befestes inntrykket av at yrkesrettingen er blitt 
betydelig sterkere. Rapporten konkluderer med at infor-
mantenes holdning til å gi utdanningsstøtte varierer til dels 
betydelig, -og utdanning er langt fra førstevalget. Det 
komm er fram at mange informanter mener at det er 
urimel ig og urettferdig at unge funksjonshemmede skal få 
dekket kostnadene ved sin utdanning, mens annen ungdom 
er henvist til Statens lånekasse. Du skal ikke ha en særfor-
del selv om du har nedsatt funksjonsevne. NAV-ansatte gir 
uttrykk for at de forvalter samfunnets midler og de må 
gjøre det på best mulig måte, men det er ikke særlig 
vanske lig å sette opp et regnestykke som viser hvor mye 
samfunnet sparer på å få en person med funksjonsned-
settelse i jobb. Når dette ikke skjer er det et jo et annet 
budsjett som belastes. At den enkelte funksjonshemmede 
kunne fått et mer likeverdig liv bør vel dessuten også føres 
på plussiden i regnskapet- samme hvilket budsjett det går 
på?
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Applaus for glødende appell
Godordene og applausen satt løst da regionleder Magnhild Sørbotten i NHF Oslo holdt 

appell under LO Oslos arrangement på Youngstorget tirsdag 23. september. 

Fem appellanter holdt innlegg foran flere hundre tilskuere. 
Målet var å markere motstand mot arbeids- og sosial-
minister Robert Erikssons forslag om å endre arbeids-
miljøloven slik at det blir enklere å opprette midlertidige 
stillinger i norsk arbeidsliv. I sin appell avviste Sørbotten 
tvert Erikssons argumenter, noe hun høstet atskillig hon-
nør for hos de mange fremmøtte. Innlegget nedenfor er 
appellen i skriftlig form, slik den også ble publisert i avisa 
Klassekampen kort tid etter møtet på Youngstorget.

nei takk, herr statsråd!
I likhet med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er vi i 
Norges Handikapforbund bekymret over at det er så vanske-
lig for mennesker med nedsatt funksjonsevne å komme inn 
på arbeidsmarkedet.  
 Men vi vil ikke la oss bruke som påskudd for å skape et 
arbeidsliv som gir mindre trygghet for både de med, og de 
uten funksjonsnedsettelser! Det er nemlig ikke sånn at «jobb 
er jobb». En midlertidig stilling gir ikke trygghet. En midler-
tidig stilling gir ikke lån i banken når du vil kjøpe deg leilighet. 
En midlertidig stilling gir ikke den pensjonen vi alle trenger 
når vi trer ut av arbeidslivet. 
 Vi ser hva du tilbyr herr statsråd, og vi sier nei takk!
 Det som hjelper funksjonshemmede inn i arbeidslivet er 
de virkemidlene som arbeidsgiverne selv etterlyser: flere 
ordinære tilrettelagte arbeidsplasser, flere trainee-plasser 
med tilbud om påfølgende fast ansettelse og hjelpemidler til 
folk når de trenger dem – ikke 3 måneder etter jobbstart. Gi 
arbeidsgiverne støtte til tilrettelegging, enklere prose dyrer 
for tilskudd og tilgang til kompetente rådgivere. Det er ingen 
arbeidsgiver som er interessert i å kjempe seg gjennom en 
byråkratisk jungel bare for å få ha engasjert noen i noen få 
måneders tid! 
 Forskning viser at økt bruk av midlertidige ansettelser 
ikke har økt sysselsettingsgraden hos funksjonshemmede. 
Konklusjonen er ikke engang overraskende: OECD har i sin 
rapport «Employment Outlook 2013» vist at når muligheten 
for midlertidige ansettelser øker, blir antall faste stillinger 
redusert. Mulighetene for å få seg en fast stilling blir altså 
mindre – både for funksjonshemmede og andre! I tillegg viser 
rapporten at man som midlertidig ansatt i Norden har fem 
ganger større risiko enn fast ansatte for å bli arbeidsledig. 
 Robert Eriksson sier han vil ha flere i arbeid. Samtidig 
avviste han i VG 22.9. LOs forslag om utvidet ordinær prøvetid 
med følgende svar: «I prøvetiden er du fast ansatt, og det 
innebærer helt andre vilkår for å si opp noen enn hvis du er 
midlertidig». Han er med andre ord mest opptatt av at det 
skal være lett å si opp folk.

 Og for å lette tilgangen til arbeidsmarkedet i fremtiden: Ta 
et oppgjør med de forstokkede holdningene som fremdeles 
preger store deler av norsk arbeidsliv. Ta et oppgjør med de 
fordommene som sier at en arbeidstaker som tilbringer 
arbeidsdagen på en kontorstol med små hjul, er et bedre valg 
enn en arbeidstaker som tilbringer den samme arbeidsdagen 
i en rullestol med store hjul! Nedsatt funksjonsevne er nem-
lig ikke synonymt med å ha redusert arbeidsevne.
 Vi vet at det å endre disse holdningene tar tid. Men vi veit 
også at grunnlaget for gode holdninger blir lagt tidlig i livet. Vi 
ber derfor deg og dine regjeringskollegaer sørge for at alle 
landets skoler kan ta imot funksjonshemmede elever – i dag 
er 70 prosent av skolene helt eller delvis utilgjengelige. For 
når William, Lukas, Celine og Mohammed om femten år skal 
ansette en ny medarbeider, er sjansen større for at de ikke 
utelukker rullestolbrukeren og den blinde fra intervjurunden 
– de gikk jo på skolen med blinde Anne og Fredrik som brukte 
rullestol, og opplevde at det ikke var noe problem!
 Ja, herr Statsråd: Det er krevende å drive langtidsplan-
legging, men det må til. Det oppleves kanskje ikke så inspirer-
ende å tenke så langt frem i tid. Kanskje særlig når du selv 
sitter i en midlertidig stilling – i første omgang med fire års 
ansettelsestid? 
 Den dagen du har mot nok til å ta oppgjøret med de bak-
streverske holdningene – både de som finnes, og de som blir 
skapt hver eneste dag der funksjonshemmede ikke får delta 
eller synes på alle samfunnets områder – den dagen kommer 
funksjonshemmede i hele Norge til å sitte oppreist og heie på 
deg! 

Magnhild Sørbotten
Regionleder Norges Handikapforbund Oslo



Ekeberghallen var heldigvis stor nok til å ta imot rundt 50 
stands fra ulike utstillere, samt opp mot 2000 besøkende, 
fordelt utover to dager. Nytt av året var større «vrimle-
områder», der det ble god plass til å teste ut ulike hjelpe-
midler. Særlig populære var segway og såkalte «sitte-
segwayer», ved navn Genny.

- Vi er her for å se etter en liten stol til innebruk, for-
klarer Nils Hermansen, imens kona Lill Kristin Hermansen 
klyver opp i Genny’en. Den lille rullestolen har kun to selv-
balanserende hjul, og tar svært liten plass.

– Det er veldig ålreit å komme hit og se og prøve ting, 
sier Lill Kristin Hermansen, som kjapt får teken på det nye 
hjelpemiddelet. Christian Rylander fra utstiller Nordic 
Health Design kan fortelle om stor interesse og mye besøk.

Seminarer
Nytt av året var også beslutningen om å holde fagsemina-
rer begge dager. Onsdagen var det BPA-seminar på etter-
middagen med Hege Larsen, der rundt 25 nysgjerrige tok 
turen innom. I tillegg delte Marianne Semner, som har BPA 

Med hundrevis av besøkende og svært fornøyde utstillere kunne NHF Oslo 

og NHF Øst notere nok en suksess, da Hjelpemiddelmessa Øst gikk av 

stabelen for tredje gang.

■   Av: Tekst og foto: Ida C. Freng

Messe-suksess for 
tredje gang

Sykkeldilla: Mange har fått med seg at 
også de over 26 år nå kan få støtte til 
aktivitetshjelpemidler, så Vegard 
Løkken (t.v) fra Hjelpemiddeleksperten 
og Finn Haff fra Qualitycare hadde 
hendene fulle med utprøvinger.
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for sin datter, og Elisabeth Wilhelmsen (NHF Oslos region-
styre) på sine erfaringer med BPA. Enda mer populært var 
torsdagens seminar om Velferdsteknologi med Hilde 
Thygesen, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høg-
skole. En rask håndsopprekning blant de over 100 frem-
møtte viste en klar overvekt av ergo- og fysioterapeuter 
samt sykepleier og studenter i publikum.

Populær stand
NHFs egen stand med eviggående vaffelpresse var som 
vanlig et populært innslag under messa. Det samme var 
Aktivitetstorget, der besøkende kunne få med seg rulle-
stoltennis, oppvisninger fra Norske Servicehunder og prøve 
ut en egen kjørebane med de mange ulike hjelpemidlene 
man kunne teste.

– Vi er svært godt fornøyd. Det var godt med besøkende 
begge dager, og samtlige utstillere virker fornøyde. Nå skal 
vi gå i tenkeboksen og evaluere, slik at neste messe blir 
enda bedre, sier «messegeneral» Sverre Bergenholdt fra 
styringsgruppa.

Nyhet: Jeanine Flaatten og Kristine Westby fra Krabat viser frem 
den nye barnerullestolen Krabat Sheriff S2, som har fått mye opp-
merksomhet og masse bestillinger.

Populært: Det var mange som benyttet sjansen til å stikke innom 
Michael Bjerke på Togemos stand, for å prøve seg på en vaskeekte 
Segway!

Kjapt teken: Lill Kristin Hermansen får instrukser fra Christian 
Rylander på hvordan hun skal kjøre gennyen.

Dreven: Einar Enevoldsen fra Oslo Rullestoltennisklubb svingte 
racketen på Aktivitetstorget.

Godt besøkt: Over 100 besøkende tok turen til seminaret 
om Velferdsteknologi, som ble holdt av førsteamanuensis 
Hilde Thygesen.
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NHF har vært lenge i Uganda. Og er det noe som preger 
bistandsarbeidet i Handikapforbundet, så er det nettopp 
langsiktighet. Vi vet at det tar lang tid både å bygge opp en 
organisasjon og opparbeide tillit i de organisasjonene og 
miljøene som vi inngår samarbeid med. 

Utenfor samfunnet
Det er spesielt å komme til Afrika og en helt annen kultur. 
Det er andre lukter, andre smaker og andre farger. Det som 
imidlertid gjorde sterkest inntrykk på meg, og som først og 
fremst sitter igjen, er alle møtene med mennesker. 

Uganda er ingen velferdsstat, slik vi kjenner dette begre-
pet. Arbeidsledigheten er høy, korrupsjonen omfattende og 
utdanningsnivået lavt, selv om levestandarden i aller høy-
este grad er på veg oppover. Har du en funksjonsnedset-
telse, er du utenfor samfunnet. Det finnes ingen tilbud og 
du blir sittende alene, dersom du selv eller de omkring deg 
ikke tar tak. 

Spare- og lånegrupper skaper selvstendighet
NUDIPU er en paraplyorganisasjon bestående av mange 
organisasjoner av funksjonshemmede. Der vi i Norge har 
bevegelseshemmede som primær målgruppe, inkluderer 
vårt internasjonale samarbeid alle typer funksjonsnedset-
telser og deres organisasjoner. På samme måte som NHFs 
arbeid i Norge, dreier NUDIPUs arbeid i Uganda seg om å 
sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse blir likestilt 
med alle andre. Arbeidsformene er svært ulike, innholdet i 
arbeidet er ganske forskjellig, men målet er det samme: å 
bygge samfunn og strukturer som fører til at personer med 
nedsatt funksjonsevne kan leve selvstendige liv, hvor de 
selv har kontrollen, får være en naturlig del av samfunnet 
og bidra med de ressursene som den enkelte har i kraft av 
å være seg selv.  

Blant de mange aktivitetene NUDIPU driver, er spare- 
og lånegrupper. I et område, eller grend ville kanskje vi 
sagt i Norge, samles om lag 30 personer til en slik gruppe. 

Får stoltheten tilbake
Arne leins reisebrev fra Uganda

Våren 2014 reiste forbundsleder Arne Lein til Uganda og besøkte 

NHFs samarbeidspartner NUDIPU, sammen med Svein Brodtkorb 

som leder NHFs internasjonale avdeling. I dette reisebrevet  

forteller han om en reise som gjorde inntrykk.

Foto: De to bildene fra spare- og lånegruppa  krediteres Kristin Iversen/NHF 
Foto av Arne Lein krediteres Geir Dokken.
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Gruppa sparer penger og låner til hverandre. Slik kan med-
lemmene i gruppa få råd til å kjøpe ei ku, en gris eller frø til 
noen planter.  Når den som har lånt penger får solgt sine 
produkter på det lokale markedet, betales gjelda tilbake og 
en ny i gruppa kan komme i gang med sin aktivitet. 

Tillit og respekt
Vi var innom flere slike grupper. Et sted kom vi noen minut-
ter etter at møtet hadde startet og ble avkrevd et straffe-
gebyr. Reglene tilsier at alle må komme presis, og reglene 
gjaldt også for oss. Gruppa hadde i fellesskap innført ulike 
gebyrer for forseelser. Dyrest var det å bli tatt for å snakke 
nedsettende om et annet medlem i gruppa, det ville de ikke 
ha noe av. 

I front av rommet satt styret, med en metallkasse med 
tre låser foran seg. Nøklene til låsene var gitt til tre med-
lemmer i gruppa, og nøklene skulle oppbevares adskilt. 
Om to av medlemmene ble sett sammen utenom de ukent-
lige samlingene, ble den ene fratatt nøkkelen. En effektiv 
metode for å forhindre korrupsjon. I kassen var også grup-
pas protokoller og den enkeltes spareplaner skrevet ned. 
Alt var synlig, hele gruppa hadde innsikt i hva som skjedde, 
virksomheten var totalt transparent og bygget på gjensidig 
tillit og respekt. Gruppa kontrollerte seg selv. De forvaltet 
hverandres penger, de lånte av hverandre, de hjalp hver-
andre framover. Alt materiellet, metallkassa, protokollene 
og medlemmenes «bankbøker», hadde gruppa selv kjøpt. 

NUDIPUs bistand består av råd og veiledning. Det er også 
den delen av arbeidet NHF bidrar til. 

nå stopper drosjene
En annen gruppe vi var innom, hadde holdt på noe lengre 
tid. Vi stilte noen av deltakerne spørsmål om hva det hadde 
betydd for dem å være med i denne gruppa. En kvinne, 
antagelig omkring 50, reiste seg og fortalte at tidligere 
kjørte «drosjene», som fungerer som våre busser, bare 
forbi henne og enset henne ikke. Hun hadde ikke noe å 
betale med og var derfor uinteressant for dem. Nå som hun 
hadde klart å komme i gang med aktiviteter som gav inn-
tekt, stoppet drosjene for henne og tilbød henne å sitte på. 
Hun var blitt en del av samfunnet i grenda, hun hadde fått 
tilbake sin stolthet og levde likestilt med de andre i sam-
funnet. 

et tilbud som vokser
Da vi var i Uganda i februar var det dannet rundt 700 spare- 
og lånegrupper. Før sommeren var det etablert 800. Når 
dette reisebrevet trykkes, er tallet trolig over 1000. I hver 
gruppe deltar det om lag 30 personer. Nye grupper og del-
takere kommer stadig til. Til sammen blir det et stort antall 
mennesker som får hjelp til komme i gang og ta del i et 
fellesskap og samarbeid som gir styrke.

Medlemsblad for Norges Handikapforbund Øst REGIONNYTT



16

Juleknask
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Appelsintopper
ca 20 stk

200 g marsipan
2-3 ss Cointreau (sitruslikør)
100-150 mørk sjokolade
1-2 ts delfia/ kokosfett
finrevet skall av godt vasket appelsin

Elt likør i marsipanen. Del den i ca 20 biter som trilles til 
eggfasong. Smelt sjokoladen med kokosfett, over vannbad.  
Stikk et tynt trespidd i marsipankulene og dypp dem i 
sjoko laden. Sett toppene på bakepapir og pynt dem med 
appelsinskall.

Pistasjmarsipan
2 dl pistasjenøtter uten skall
2 dl skåldede, ristede mandler
4 dl melis
1 eggehvite
pistasjenøtter og melis til pynt

Kjør nøttene i kjøkkenmaskin til de er finmalt. Bland inn 
melis og tilsett eggehviten litt etter litt mens maskinen 
går. Blandingen blir raskt til en deig. Rull ut små kuler  
og pynt med hele pistasjenøtter. Dryss over melis. 
Oppbevares i tett beholder i kjøleskapet.

Hvite mandelsplitter
ca 40 stk

150 g splittede el grovhakkede mandler
100 g hvit sjokolade
små konfektformer

Smelt sjokoladen over vannbad eller i mikrobølgeovn. 
Tilsett mandler og bland forsiktig, til massen henger 
sammen. Fordel dem i former.

Chilitrøffel
20-25 stk

1 rød chilipepper
1 dl kremfløte
2 plater (200 g) mørk sjokolade
Pynt: kakao, finstrimlet chili

Begynn med å splitte chilien og skrap ut frø. Finhakk den.
Kok opp fløten og trekk til side. Tilsett hakket sjokolade  
og chili. Rør eller visp dette godt sammen, til en jevn 
masse. Avkjøl massen til den er som tykk krem.
Bruk to teskjeer og sett trøffelmassen i topper på bake- 
eller matpapir. La de stå kjølig til de er stivnet.
Legg toppene i boks dersom de skal oppbevares.  
Sikt kakao over og pynt med chili ved servering.

Troikakonfekt
Sjokolade, marsipan og gelé er ingrediensene i denne 
konfekten som ikke er helt ulik den originale 
Troikasjokoladen.

1 pl kokesjokolade
100 g delfiafett
2 ss melis
2 ss sterk kaffe
ca 100 g marsipan 
1 pose gelétopper

Kle f.eks. en brødform med matpapir.  Kjevle marsipanen 
tynn (ca ½ cm) og tilpass i bunnen av formen.
Skjær geletoppene i passe tykke ”skiver” og legg dem  
tett på marsipanen. Smelt sjokolade, kaffe og delfiafett 
sammen, avkjøles til håndvarm før den piskes godt med 
melisen. Hell sjokoladeblandingen over til slutt og sett 
kjølig. Deles opp i passe store biter.
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Nøttefudge
Her kan du bruke nøttekjerner av alle slag. Er du ute etter 
ekstra pikant smak, kan du bruke saltede, ristede nøtter.

Liten langpanne:
1 dl matfløte el vikingmelk
100 g smør
4 plater (400 g) kokesjokolade
10 g pistasjekjerner 

Kok opp melk og smør, trekk kasserollen fra varmen.
Tilsett hakket eller finbrukket sjokolade.  
La stå i ca 5 minutter før det hele vispes lett sammen  
til en jevn sjokoladekrem. La kasserollen stå i en kum med 
kaldt vann, til den så vidt begynner å tykne. Rør av og til.

Dekk innsiden av en liten langpanne (18 x 24 cm),  
eller en liten form med mat- eller bakepapir.

Hell ca 1/3 av sjokolademassen i bunnen av pannen.  
Dryss halvparten av nøttene over. La stå til nøttene ikke 
siger ned i sjokoladen. Hell over litt mer sjokolade og 
dryss resten av nøttene over. La stå i ytterligere noen 
minutter før resten av sjokoladen helles jevnt over.  
La stå kjølig over natten.

Bruk skarp kniv og skjær fudgen i små biter  
før servering.

NB!!
DENNE ANNONSEN 
SKAL STÅ ALENE PÅ 
TEKSTSIDE

NB!!
DENNE ANNONSEN 
SKAL STÅ ALENE PÅ 
TEKSTSIDE
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Han sitter på kontoret omgitt av bunker med fargerike 
plastomslag, som er blitt hans varemerke i årene han har 
styrt Oslo-kontoret. Han har full kontroll på hva som 
befinner seg i samtlige små «papirtårn», og er i full gang 
med å rydde alt inn i sine respektive permer og ansvars-
områder. Det er snaue to uker siden han offisielt takket av 
som kontorleder.
 – Jeg fratrer etter eget ønske. Det er rart, men verken 
vemodig eller trist, bedyrer Sverre Bergenholdt. Han har 
gjennom en mannsalder vært både ansatt, medlem og til-
litsvalgt i Norges Handikapforbund, helt tilbake til den 
tiden da organisasjonen het Norges Vanførelag.
 – Jeg har vært utrolig heldig og privilegert. Egentlig er 
det litt deilig å slippe fra seg kontrollen nå. Det henger 
sammen med at jeg får gi den videre til Jørgen (Foss, red.
anm) som jeg selv har vært med på å forberede til stillin-
gen. 
 Rolig pensjonisttilværelse kommer imidlertid ikke på 
tale for den aktive 68-åringen, som fortsetter i 60 prosents 
stilling, primært med hjemmekontor og prosjektbaserte 
oppgaver.
 – Jeg skal ikke bli noen syvende far i huset, understre-
ker han.

Tidlig start
For Sverre begynte befatningen med funksjonshemmedes 
organisasjoner tidlig. Han fikk poliomyelitt som toåring, og 
fikk restlammelser i begge ben. Han ble leder av 
Handikappedes Ungdomsklubb allerede på 60-tallet, og 
kom tidlig inn i handikapidretten. Det skulle bli et engasje-
ment for livet. Først som utøver, både i kjelkehockey, svøm-
ming, volleyball, ispigging og bordtennis, og senere som en 
fremtredende leder innen HC-idretten. Det er bare åtte år 

siden HC-idrett ble fullt integrert i Norges Idrettsforbund- 
som første land i verden der dette skjedde- men Sverre 
trakk i trådene for å få det til å skje i mange år før den tid.
 – Det er viktig at det bygges videre på arbeid man har 
gjort, slik jeg har gleden av å se nå. Det hjelper ikke å bygge 
en masse, dersom det faller sammen når en selv trer fra 
bordet, sier Sverre, som er blitt hedret med livsvarig æres-
medlemsskap i Norges Idrettsforbund for sitt arbeid. På 
listen over utmerkelser står dessuten Hans Majestet Kong 
Harald’s æresmedalje i Gull, samt en rekke andre heders-
bevisninger fra både idrett- og organisasjonsliv. 

Tilfeldigheter
Det var ikke gitt at Sverre skulle vie sitt yrkesaktive liv, og 
det meste av fritiden også, til organisasjonen. I 1983 hadde 
han fått plass på «Etatskolen», den sikreste veien til et 
langt og trygt yrkesløp i offentlig forvaltning. Skjebnen, og 
Sverre selv, ville det imidlertid annerledes. Etter en større 
omveltning i forbundet skulle fylkeslaget i Østfold gjenopp-
rettes, og han søkte på stillingen. Og fikk den.
 – Med kone, barn og økonomiske forpliktelser var det 
ikke en rasjonell ting å gjøre: Kaste seg ut i en ny jobb der 
en av hovedoppgavene var å skaffe inntekter til min egen 
lønn, så vel som det interessepolitiske arbeidet, smiler 
Sverre. Kona Eva støttet ham i avgjørelsen, og da var valget 
enkelt. Det ukjente fristet mer enn det sikre.

Roser kona
Han er full av beundring for kona, som han beskriver som 
et utrolig menneske. 
 – Jeg er utrolig takknemlig for den rausheten hun har 
vist, og som jeg nok dessverre har snyltet litt på, innrøm-
mer han.

Med en CV som i sin kortversjon 

strekker seg over mangfoldige 

ark, sier det seg selv: Å beskrive 

avtroppende kontorleder Sverre 

Bergenholdt på to sider er  

omtrent umulig.

■   Tekst: Ida C. Freng
■   Foto: Privat

Sirkelen er sluttet

Sverre 12 år på Bygdøy 
Folkemuseum, ung skolegutt 
på jakt etter vår historie.
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Som da han under oppkjøringen til OL og Paralympiske 
Leker på Lillehammer og med integreringsprosessen for å 
få HC-idretten inn i NIF, nok bodde mer på hotell på 
Fornebu, enn hjemme i Son. Så varm i trøya ble han på 
hotellet, at han en gang kjørte bilen rett inn i resepsjons-
området.
 – Det var mørkt, glatt og kaldt og ingen reagerte verken 
da jeg ringte resepsjonen for å få litt assistanse, eller da 
jeg blinket med lysa. Så da kjørte jeg rett inn. Det var jo 
automatiske skyvedører, så det gikk fint det, sier han med 
et smil og et lite skuldertrekk.

en styrke
For han er ikke redd for å be om hjelp eller assistanse når 
han trenger det, den avtroppende lederen.
 – På mange måter tror jeg det kan være en styrke, det å 
vise at man av og til har behov for litt hjelp. Hvor mange 
venner har jeg ikke fått land og strand rundt på den måten, 
sier han.
 Sverre er dessuten ikke den som sier nei når andre ber 
ham om å trå til. Han trives i kulissene, og var blant annet 
med på å legge grunnlaget for landslaget i sittende volley-
ball, som gjorde stor suksess på 90-tallet.
 – Vi skaffet blant annet profesjonell trener til laget. 
Uhørt og utenkelig på den tiden, minnes han.
 Selv har han VM sølv i kjelkehockey, samt lengre para-
lympisk erfaring enn de aller fleste: Han har vært med som 
utøver eller leder i åtte Paralympiske Leker. At det ikke ble 

noe OL/PL i Oslo i 2022 legger han ikke skjul på at han er 
skuffet over.
 – Mest på grunn av alle mulighetene vi går glipp av, både 
i forhold til etterbruk av anlegg, samt den folkehelsemes-
sige gevinsten et OL/PL og økt idrettsfokus kunne gitt. 
Folkefesten er det ikke så farlig med for min del, det blir 
sekundært.

ingen politiker
Samfunnsengasjementet har vært stort, og spredd seg 
over mange felt og interesseområder. Noen politiker i tra-
disjonell forstand har han imidlertid aldri vært, eller hatt 
lyst til å bli.
 – I politikken er det for mange kompromisser og for mye 
kamelsvelging for meg. Jeg står for det jeg mener, og 
hadde ikke greid å gå på akkord med det dersom partiet 
hadde krevd det. Jeg ville nok blitt en dårlig politiker, smi-
ler han.
 Men hvordan skal han så nyte sitt otium?
 – Jeg klarer ikke å bare sette meg ned. Da visner jeg, 
sier han.
 Foruten å fortsette å engasjere seg i NHF og idretten, 
har han nå planer om å starte så smått med litt slektsforsk-
ning. Og så har han et konkret løfte å innfri:
 – Jeg har lovet kona at jeg skal begynne å trene. Så det 
er jeg bare nødt til!

1983, startet opp i NHF 
Østfold.  Moelvenbrakke 
utenfor Stenerødheimen 
var Sverre sitt kontor.  
Starten på over 30 år i 
NHFs tjeneste.

Volleyball ble Sverres idrett, her i full Aktion for Oslo Handikap-
idrettslag. Mangeårige mesterlag innen handikapidretten oftest i 
kamp med Fredrikstad, Kristiansand og Sandnes.

På Sverres mange utenlandsturer med idretten.  
Her foran klagemuren i Israel.
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12. november 2014 

EN ILDSJEL ER GÅTT BORT 

Knut Hafnor døde 8 november 2014. 

I 1988 var han med på å starte opp NHF Rygge og var siden det medlem i 
NHF. 

Han var leder for NHF Rygge i en mannsalder.   

Han satt også som både styremedlem og varamedlem i NHF Østfold. 

Mange perioder satt han også som leder for Det kommunale Råd for 
Funksjonshemmede i Rygge . 

Hovedinteressen hans var universell utforming. Han hadde en sterk tro på 
at alle skulle kunne delta i samfunnet vårt. Det er ikke tall på alle de stedene 
han besøkte for å sjekke tilgjengeligheten.  

Alltid med et vennlig ord og et smil prøvde han å få folk og politikere til å 
forstå at det å gjøre bygninger og miljø tilgjengelig behøvde ikke å være så 
vanskelig. 

Vi husker han var på Rygge flyplass, skoler, butikklokaler, 
hotell ,badeplasser og mye mye mer for å få dette tilgjengelig. 

Våre tanker går til familien. 

Vi lyser fred over hans minne. 

12. november 2014

EN ILDSJEL ER GÅTT BORT
Knut Hafnor døde 8 november 2014.

I 1988 var han med på å starte opp NHF Rygge og var siden det medlem i NHF.
Han var leder for NHF Rygge i en mannsalder.

Han satt også som både styremedlem og varamedlem i NHF Østfold.
Mange perioder satt han også som leder for Det kommunale Råd for

Funksjonshemmede i Rygge .
Hovedinteressen hans var universell utforming. Han hadde en sterk tro på

at alle skulle kunne delta i samfunnet vårt. Det er ikke tall på alle de stedene
han besøkte for å sjekke tilgjengeligheten.

Alltid med et vennlig ord og et smil prøvde han å få folk og politikere til å forstå at  
det å gjøre bygninger og miljø tilgjengelig behøvde ikke å være så vanskelig.

Vi husker han var på Rygge flyplass, skoler, butikklokaler,
hotell, badeplasser og mye mye mer for å få dette tilgjengelig.

Våre tanker går til familien.
Vi lyser fred over hans minne.
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Huff! nei! ikke!
ekspert på eget liv!

En lydhør forsamling! 80 forventningsfulle medlemmer overvar foredraget til  
Vidar Letho på jubileumssamlingen for NHF Oslofjord Vest på Merket i Valdres.  
Tittelen på foredraget henspeiler på president Obamas utsagn: «Yes we can!»  
I Norge tenker vi (i mine øyne) litt annerledes: «Huff, nei det går ikke!» 

■   Tekst: Birgitte Holmsen og Torleif Støylen   Bilde tatt av Roy Johansen
■   Redaksjonen i nHF har lånt artikkelen av nHF oslofjord Vest

Hvem er denne mannen?
Vidar er kortvokst. Med 128,5 cm på strømpelesten kan 
man ikke si at han ruver i terrenget på noen som helst 
måte. Men selv om mannen ikke er blant de lengste, er han 
stor i seg selv. En personlighet og en utstråling som gjorde 
at han fenget alles oppmerksomhet i samme øyeblikk han 
åpnet «kjeften» (tillater meg å bruke så sterke begrep, for 
slik opplevde jeg Vidar).  

Han vokste opp i Skien med foreldre som også var kort-
vokste. Han beskriver en barndom og en ungdomstid som 
ikke var blant de enkleste. Mye mobbing og erting og med 
en far som hadde store problemer. I dag er dette «glemt».  
Mange av de som plaget ham som barn, deler han et glass 
eller en kopp kaffe med på byen.  

«Du finner ikke rasister blant barn!» sier han med sterk 
pondus. «De som plaget meg hadde nok blitt opplært av 
andre.» 

Etter hvert ble han vant til at barn og voksne tittet på 
han. Ofte stoppet han opp og snakket med barna.  «Hvorfor 
er du så liten», spurte de. Et naturlig spørsmål å stille for 
et barn. Selv om foreldrene hysjet på barnet, svarte han på 
denne måten: «Liker du grønnsaker?». Hvis barnet svarte 
nei, fortsatte han: «Det gjorde ikke jeg heller, derfor sluttet 
jeg å vokse!».

Multikustneren
Vidar Letho valgte å følge sine drømmer. Tidlig i ungdom-
men ble han musikkinteressert. En medelev var veldig dyk-
tig å spille gitar. Etter å ha sett en musikkvideo, der en 
kortvokst (utkledd som kylling) spilte på en liten elektrisk 
gitar på størrelse med en fiolin, bestemte han seg for at 
dette ville han også gjøre. Mange hadde sterke meninger 

om dette: «Det blir ikke greit for deg å spille gitar med din 
funksjonsnedsettelse». Det trigget Vidar ekstra. Han kjøpte 
seg gitar og satte i gang.

I tillegg til at han er en virtous på gitar (spesielt bluesen 
var sugende), er han glad i å prate. Derfor valgte han å 
finne en kombinasjon av flere ting. I dag er han profesjonell 
skuespiller, artist (stand-up) og foredragsholder. Han har 
til og med hatt gjesteopptreden i Hotell Cæcar og musikk-
programmet The Voice.

det er samfunnets begrensninger som er  
funksjonshemmende !
40 åringen er klart på linje med NHF når det gjelder til-
gjengelighet og universell utforming. «Det er ikke min 
kortvoksthet som er problemet, men hindringene samfun-
net skaper. Jeg er av og til handikappet når noen minner 
meg på det, ellers ikke!»

Han har satt seg noen daglige mål:
- Hver dag skal jeg få en person til å le! (Jeg tror han ligger 
80 dager på forskudd nå etter stand-up showet på Merket.  
Tilhørerne lo så de gråt opp til flere ganger)
- Hver dag skal jeg gi en annen person en oppriktig kom-
plement!
- Hvis du ikke liker meg, stikk av!
- Av alle eksperter jeg møter, er jeg definitivt den største 
eksperten på mitt liv.
- Hvis du vender deg mest mot fortiden, snur du ryggen til 
fremtiden.

Etter konsert med hans Half Man Band, gikk forsamlingen 
til ro rundt midnatt. Glade og fornøyde.
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Kryssord

Løsning side 27
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Bildespesial 
Talentutviklings-
programmet (TUP)  
samling nr 2
Talentutviklingsprogrammet legger opp til en 
arbeidsform hvor teori og praksis kombineres. 
Deltakerne får prøve seg gjennom praktisk  
arbeid, og utvikle kompetanse og ferdigheter 
innen interessepolitisk arbeid. 

Den nye TUP  i regi av NHF er godt i gang med sine sam-
linger og fokusområder, der ti deltakere fra hele landet 
jobber sammen. Fra NHF Øst deltar Christine Bauer

TUP har som mål å styrke påvirkningsarbeidet i NHF, og de 
unge talentene er allerede godt i gang. 

Miriam Ibsen fra Agder og Christine Bauer fra NHF Øst.

Annonsen skal settes på tekstside

tlf: 974 80 800
e-post: bpa@aleris.no
www.aleris.no/bpa

Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris  
er supert!

Miriam Ibsen - Agder,  
Signe Karlsen Bøvolden - Oslo og Christine Bauer - Øst
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Små nytt  fra regionen

NAV-ombud?
Til tross for at det å få på plass et NAV-ombud 
var en av hans hjertesaker, ser det ikke ut til 
at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 
(Frp) vil jobbe for å få dette på plass, melder 
bladet Velferd. Han vil i alle fall ikke gjøre noe 
før ekspertgruppen som nå gjennomgår NAV 
leverer sin sluttrapport i mars 2015.  
«Jeg ønsker imidlertid å avvente den ovenfor 
nevnte ekspertgruppens rapport før jeg tar 
endelig stilling til om det bør etableres et 
Nav-ombud», skriver Eriksson i et brev til SVs 
Karin Andersen, som har bedt om fortgang i 
saken.

Innsats mot  
statsbudsjettet 
NHF gjør sitt for å påvirke det endelige statsbud-
sjettet, og ber blant annet Stortinget om å stoppe 
de varslede kuttene i barnetillegget og bilstønads-
ordningen, melder NHF sentralt på sine hjemme-
sider. Kritikken mot regjeringen har haglet fra flere 
hold etter offentliggjøringen tidlig i oktober. NHF 
har deltatt i flere møter på Stortinget om bud-
sjettet, blant annet i de ansvarlige komiteenes 
høringer. Høringsinnspillene er tilgjengelige på  
de sentrale nettsidene www.nhf.no

7 9 6
4 2 1

3 1 9
8 1 7

9 4
4 5 2

4 3 9
5 6 8

7 4 6

Regionnytt SuDoku
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Løsning side 27

Vi ønsker dere alle en  
riktig god jul!
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Løsning side 26

Eidsvoll Bilsenter AS
Tlf. 63958900 • post@eidsvollbilsenter.no
Botshaugtangen, 2080 Eidsvoll
www.mekonomen.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg
Mob. 905 84 165  Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

P R O S J E K T E R I N G  -  T E G N I N G  -  B Y G G E S Ø K N A D

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165  Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Næringsbygg - Stålbygg - Landbruksbygg

S T Å L B Y G G  -  P R O S J E K T E R I N G  -  T E G N I N G  -  M O N T A S J E  -  T R E  -  S T Å L  -  B E T O N G

Ringtrostv. 11, 2030 Maura

Mob. 905 84 165             Mob. 916 11 139
alf-kristian@an-bygg.no               nils-erik@an-bygg.no

Tlf. 63 99 77 90 - Faks 63 99 77 91 - www.anbygg.no

Vi leverer og monterer alle typer stålbygg!

M O N T A S J E  -  S T Å L  -  T R E  -  B E T O N G

www.vikingegarden.no

Tlf.905 57 693
Din lokale Bygg- og Tømrermester

Støtter NHF Asker

www.madsen-giseth.no
A S K E R

E I D S V O L L

B Æ R U M

G J E R D R U M

N A N N E S T A D

Besøksadresse: Bragesvei 8
Postadresse: Postboks 353, 1372 Asker

Telefon: 66 75 46 00  Telefaks: 66 75 46 01

Torbjørn Dahl
Snekker og vedlikeholdsservice

Skarvaveien 11, 1350 Lommedalen
Støtter Bærum handikap

Velkommen til Café Oscar i Vollen
Åpent alle dager 9-17

N E S O D D E N

CC Vegg og Himling AS
1458 Fjellstrand
Tlf. 90 28 95 02

N I T T E D A L

Industriveien 7, 1481 Hagan
Pb. 24, 1483 Skytta

Tlf. 478 82 660

S K E D S M O

Bergman Diagnostika AS
Pb. 403, 2001 Lillestrøm

Tlf: 63 83 57 50  •  Fax: 63 83 57 40

Utfordrende tomt eller bolig?
– Vi hjelper deg!

Tegneoppdrag · Ombygging · Nybygg

Byggmester Evensen as
Tlf. 952 33 850 byggmesterevensen.no

S K I

Avd. Regnbuen Gjennvinning, mottak av alt avfall
Regnbuevegen 4, 1405 Langhus

Regnbuen: Tlf 64 86 10 16  Fax. 64 86 10 17
Tlf. 64 86 31 03 Fax. 64 86 32 95

www.follotruckutleie.no

S Ø R U M

Å S

KRISESENTERET I FOLLO
OG

INCESTSENTERET I FOLLO
Langbakken 9, 1430 Ås

Tlf. 64 97 23 30
ÅPENT HELE DØGNET

Sørum kommune
Pb. 113, 1921 Sørumsand

Tlf. 63 86 90 00

V E S T B Y

Pb. 164, 1541 Vestby

Tlf. 64 98 62 00

Bygg med oss AS
1940 Bjørkelangen, Tlf. 90 09 00 46 

___________________________________________________

Røed Fjellboring AS
1930 Aurskog, Tlf. 90 59 68 78 

___________________________________________________

Rema 1000
1940 Bjørkelangen, Tlf. 63 85 61 48

Drøbak Vaskeri AS
1441 Drøbak, Tlf. 64 93 70 10

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22 

___________________________________________________

Åsgreina Byggassistanse AS
2033 Åsgreina, Tlf. 40 40 23 98

Hydraulikkteknikk AS
1481 Hagan, Tlf. 67 06 21 50

Alfa Trafikkskole AS
2050 Jessheim, Tlf. 63 97 29 30

Bygningssnekker Erik Rasmussen
1540 Vestby, Tlf. 90 98 27 05

A U R S K O G

V E S T B Y

F R O G N

N A N N E S T A D

U L L E N S A K E R

N I T T E D A L

N A N N E S T A D

Tlf. 63 99 71 50  Mob. 99 46 71 50
E-post: ronning@nannestad-bygdeservice.no

www.nannestad-bygdeservice.no
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www.catosenteret.no 
 

mulighetenes senter 
en veiviser innen egen mestring 

e-post: lars@larsvethe.no

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
FAGOPPLÆRINGEN
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo

Tlf. 22 05 50 00

Klart det er mulig!
- for funksjonshemmet ungdom 
i Akershus å ta en fagutdanning

Vil du lære et fag trenger ikke din 
funksjonshemming være noen hindring.

Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene
ved hjelp av offentlig tilskudd!

Ta kontakt - vi gir nærmere informasjon 
om mulighetene!

AVdeling for Videregående opplæring

Vi takker 
alle annonsørene 

for den 
flotte støtten!
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AOF Fredrikstad og Moss
Postboks 204, 1601 Fredrikstad

Tlf. 69 36 71 60

E-post: fredrikstad@aof.no

www.fredrikstad-moss.aof.no

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg

Tlf. 69 13 04 10

E-post: sarpsborg@aof.no

www.sarpsborg.aof.no

AoF  
kursoversikt
23. – 24. januar
DTL

6. – 7. feburar
BPA.

16. – 17. februar
Fotokurs, ungdom

27. – 28. februar
Brukerrepresentanter i kommunale råd.

6. – 7. mars
Hvordan bruke media i interesse saker.

20 – 21. mars
Organisasjonsutvikling. (Vårkonferansen)

11. april 
ÅRSMØTE I NHF ØST.

24. – 25. april
Organisasjonskurs, styre og stell.

omtale og sted for disse kursene sendes til 
lokallags lederne så fort disse er ferdig.

Påmeldingsskjema finner dere på  
hjemmesiden vår:  
www.nhf.no/oest - under aktivitet

NB!!
DENNE ANNONSEN 
SKAL STÅ ALENE PÅ 
TEKSTSIDE

NB!!
DENNE ANNONSEN 
SKAL STÅ ALENE PÅ 
TEKSTSIDE
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Er et firma som har spesialisert seg på sport og fritid   
Spørsmål Ring Geirr : 98239850 

 

 

 

Morfeus Tandem                  2 rider parsykkel 

• Rør- og elektrikerservice

• Datanettverk

• Sikkerhet, overvåkning og alarm

• Nyanlegg og utbedring av gamle anlegg

• Spesialister på restaurering av bad

 Moss Tlf. 69 26 26 00 
     Sarpsborg Tlf. 60 10 22 50
 Fredrikstad Tlf. 69 35 94 00 
     Ski Tlf. 64 91 85 00

Vi takker alle annonsørene for 
den flotte støtten!

St. Mariegt. 47,1706 Sarpsborg
Tlf. 69 13 04 10

www.sarpsborg.aof.no
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Kalenderen
i kalenderen vil Regionnytt presentere lokallagenes  
aktiviteter. Husk å stille opp på disse arrangementene.

Januar
07. Medlemsmøte NHF Halden/Aremark
28. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

30.1 – 1.2. Foreldre helg på Soria
               Moria i Oslo HBF Akershus

Februar
01. Årsmøte – Soria Moria HBF Akershus
04. Årsmøte NHF Halden/Aremark
09. Medlemsmøte NHF Nittedal/Hakadal
11. Medlemsmøte/ NHF Rygge og Råde
 Årsmøte
25. Medlemsmøte NHF Indre Østfold

Mars
04. Medlemsmøte NHF Halden/Aremark
09. Medlemsmøte/Årsmøte NHF Nittedal/Hakadal
11. Medlemsmøte NHF Rygge og Råde
20. – 22. Vintertur/Sitskitreff HBF
 Radisson Blue Beito Akershus
25.  Årsmøte NHF Indre Østfold

Faste aktiviteter 

Mandag:  Bading kl 17.00 Halden sykehjem  
(følger skoleåret) - NHF Halden / Aremark

Onsdag: Varmtvanntrening - LKB Østfold
 Kl 11-12 På Blekkspruten Aktivitetssenter
 på Rolvsøy (følger skoleåret)

NHF Eidsvoll – har ukentlige aktiviteter, kontakt laget. 
Hver torsdag kl 18.-21. – Eidsvoll Verk skole –  
velkommen til alle!

Torsdag: Bowling - LFS Akershus
Lørdag: Varmtvannsbading - NHF Onsøy

NASPA tilbake på lærings- og mestringssenteret  
Aker Sykehus – bygning 41

VI ØNSKER NYE MEDLEMMER – FUNKSJONSHEMMEDE, PÅRØRENDE ELLER VENNER! Som medlem av Norges 
Handikapforbund (NHF) og våre landsforeninger har du tilgang på en rekke medlemsfordeler som kommer deg til 
gode. Spør oss om vår individuelle veiledningstjeneste eller våre medlemsrabatter på mobiltjenester, fasttelefoni, 
Internett ADSL, drivstoff, forsikring m.m. Gi gjerne denne kupongen til en i familien eller en venn, som du mener vil 
ha glede og nytte av å stå som medlem i Norges Handikapforbund.

✁

Hovedmedlem - kr 300

Husstandmedlem - kr 150 *

Juniormedlem (0-16 år) - kr 50 *

For husstands- og juniormedlemskap 
forutsettes et hovedmedlem i husstanden. 
Medlemsnummer til hovedmedlem:

Studentmoderasjon 50 % på kontingenten 
(kopi av studentbevis må legges ved)

Jeg ønsker ikke medlemskap i NHFU 
(gjelder de under 30 år)

Mitt medlemskap gjelder følgende lands-
forening av NHF

Innmelding i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund
Svarsending 0047
0090 Oslo

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                Poststed:

E-post:

Telefon/mobil:

Fødselsdato og år:

Sted/dato:

Underskrift:

Når jeg melder meg inn i Norges Handikapforbund (NHF) samtykker jeg i å motta 
informasjon fra organisasjonen gjennom alle kanaler. Innmeldingsopplysninger
behandles sensitivt og etter Datatilsynets retningslinjer. Medlemskapet 
følger kalenderåret fra 1.1 til 31.12 samme år.

Funksjonshemmet Interessemedlem

Medlemstype (velg én)

Pårørende

Kategori:

* 
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A S K I M

R A K K E S T A D

E I D S B E R G

S A R P S B O R G

 Frendeveien 8, 1708 Sarpsborg

Aksels Bud og Lettransport DA
BUD - VARE - LAST

* Budbiler  
* Varebiler
* Lastebiler

Tlf. 977 63 154Askim kommune
støtter NHFs arbeide

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00
www.ramstadbil.no

www.momarken.no

Paul Messa AS
Mjørudgata 25,
1890 Rakkestad
Tlf. 901 63 217

Tista Senter
1771 Halden, Tlf. 69 21 37 00

Ringvoll Elektro Service AS
1827 Hobøl, Tlf. 69 92 26 65

RoCo Regnskap
1684 Vesterøy, Tlf. 41 44 93 72

Råde Vertshus
1640 Råde, Tlf. 69 28 57 25

Karlsrud Betongpumping AS
1816 Skiptvet, Tlf. 69 80 91 30

__________________________________________________

Østfold Kjøkkenet AS
1816 Skiptvet, Tlf. 91 67 46 67

Høk Kro og Motell
1747 Skjeberg, Tlf. 69 16 80 00

Finn Hunstad AS
1593 Svartdal, Tlf. 69 28 60 32

A S K I M

H A L D E N

H O B Ø L

H V A L E R

R Å D E

S K I P T V E T

S K J E B E R G

V Å L E R

Østfold Taxisenter AS
1811 Askim, Tlf. 02137

Halden Betongtransport AS
Karterødv. 26, 1794 Sponvika, Tlf. 91 88 55 09

H A L D E N

Pers Trafikkskole finner du midt i Fredrikstad. Skolen tilbyr opplæring i:
Klasse A . Lett og tung MC  . Klasse B . Bil  . Handicap  . Grunnkurs 
Mopedopplæring . BE - bil og henger
NB! Skolen har spesialutdannet lærer for handikapopplæring.

Brogt. 17, 1608 Fredrikstad
Tlf:/Fax: 69 31 68 84 .  Mob: 913 96 950  .  www.pers-tr.no

• Elektro • Rør • Ventilasjon 
• Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service 
og nyinstallasjoner

Ring din lokale samarbeidspartner 
Bravida på telefon 69 35 94 00

Bravida Norge AS
Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad

Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Quality Hotel  & Resort Sarpsborg   l   choice.no   l   superland.no

Nyt et opphold på 
Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Vi takker alle 
annonsørene for 

den flotte støtten!
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nHF Bærum
Leder Inger Helene Ruud
Baksteplassen 3, 1349 Rykkin
Tlf: 997 47 117
e-post: post@nhf-baerum.no
            ing-hel@hotmail.com

nHF eidsvoll
Leder: Marry Johansen
Fjellet 25, 2070 Råholt
Tlf: 900 75 488
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com

nHF enebakk
Leder: Johan Sundby
Øyerenvn. 25, 191 Flateby
Tlf: 64 92 81 37 / 911 65 751
e-post: johansu@online.no

nHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz

nHF Halden / Aremark
Leder Lill Hansen
Rokkeveien 28, 1778 Halden
Tlf: 934 56 788
epost: post@nhfhalden.no
Hjemmesider: http://nhfhalden.no/

nHF indre Østfold
Leder: Unni Hegle
Romundsvn. 20, 1832 Askim
Tlf: 413 28 268
e-post: uhegle@online.no

nHF Lisleby
Gunnar Johannesen
Nilsbakken 4, 1617 Fredrikstad
Tlf: 99363746

nHF moss og omegn
Leder: Simen Aker
Byfogd Sandbergsgt. 11 C, 1532 Moss
Tlf: 924 14 002
e-post: simen.a@online.no

nHF nittedal / Hakadal
Leder: Eivind Vinsrud
Rulseveien 7, 1484 Hakadal
Tlf: 911 44 163
e-post:eiv-vins@online.no

nHF onsøy
Leder: Egil Eriksen
Øienkilveien 20, 1621 Gressvik
Tlf: 69 33 13 56 / 908 35 957
e-post: kari-ove@online.no

nHF Rakkestad
Kontakt regionkontoret

nHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Teigeveien 12 D, 1640 Råde
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no

nHF Rælingen
Leder: Rolf Svendsen
Oskar Braatensvei 17, 1472 Fjellhamar
Tlf: 930 46 917 (Rolf Svendsen)
e-post: rolf-svendsen@live.no

nHF sarpsborg
Leder: Egil Schjolden
St.Hansvn. 24 c, 1727 Sarpsborg
Tlf: 69 15 20 81
e-post: egil.schjolden@gmail.com

nHF skiptvet
Leder: Inger Johansen
Damvn. 1, 1816 Skiptvedt
Tlf: 69 80 95 19
e-post: britholm1@gmail.com

nHF skedsmo
Leder Joakim Taaje
Holmsensvei 139
2010 Strømmen
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@getmail.no

nHF nes/Ullensaker
Leder Tom Fidje
Ynsvegen 374, 2150 Årnes
Tlf: 412 81 211
Epost: tomfidje@online.no

nHF nannestad / Gjerdrum
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 971 12 021
e-post: aas-ols@online.no

nHF Vestby / Ås
Leder: Arne Th. Bergersen
Brevibråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening:
ALF Akershus
Leder: Tom Vernang
Steinsleppen 9, 1405 Langhus
Tlf: 67 87 37 46
e-post: t-egil-v@online.no

ALF Østfold
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

Handikappede Barns Foreldreforening:
HBF Akershus
Fungerende leder Cathrine Bakken
Leppenvegen 1 A, 2005 Rælingen
e-post: akershus@hbf.no

HBF Østfold
Leder: Ingunn H Sand Fosser
Løkenveien 235, 1860 Trøgstad
Tlf: 906 69 603
e-post: hbf.ostfold@live.no

Landsforeningen for Ryggmargskadde:
LARs Øst / oslo
Kontakt NHF Oslo 

Lansforeningen For Amputerte:
LFA Akershus / oslo
Leder: Per Hovden
Strømsvn. 93, 2010 Strømmen
Tlf: 63 81 31 30 / 905 58 476
e-post: perhovd@online.no

LFA Østfold
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: bjorn.helgesen@maik.no 
epost: karia.jansen@gmail.com

Landsforeningen For nakkeskadde:
LFn Akershus
Leder: Åse Olsen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no

lokallag i norges Handikapforbund Øst

landsforeninger uten egen 
lokallag i region Øst:

norsk forening for Arvelig spastisk 
Paraparese/Ataksi:
nAsPA
v/ Geir Eriksen
Rugdevn. 57, 1476 Rasta
Tlf: 63 00 26 67 / 997 24 376
e-post: geir.eriksen@getmail.no

Fotfeilforeningen:
Lars Tore Dystvold
Bekkesvegen 83, 2315 Hamar
Tlf: 480 24 811
e-post: leder@fotfeilforeningen.no

Landsforeningen for Arthrogryposis 
multiplex Congenita:
AmC
Leder Lena Karlsen
Tlf. 901 52 674
Epost: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no

LFn Østfold
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no

Landsforeningen For Polioskadde:
LFPs Akershus
Leder: Bernt Støylen
Postboks 95, 2001 Lillestrøm
Tlf: 926 13 459
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no

LFPs Østfold
Leder: Evy Gunn Hultberg
Brønnhøyden 15, 1768 Halden
Tlf: 69 18 82 48 / 480 42 116
e-post: post@lfps-ostfold.no
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no

Landsforeningen For slagrammede:
LFs Akershus
Leder: Odvar Jacobsen
Myrvangv. 21 A, 1344 Haslum
Tlf: 907 48 521
e-post: odvar.jacobsen@bama.no

LFs Østfold
Leder Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24/ mobil: 476 58 350
Epost: aoberg@getmail.no

Landsforeningen for kvinner med 
Bekkenløsningsplager:
LkB Akershus
Kontaktperson:
Synne Myhre
Røsslyngvegen 23
2052 Jessheim
Tlf: 926 44 208
epost: synnemyhre@hotmail.com

LkB Østfold
Leder: Anette Simonsen
Odinsvei 15 A, 1781 Halden
Tlf: 974 84 006
e-post: anesim@online.no

norges Handikapforbunds Ungdom:
nHFU Øst
NHFU er en egen organisasjon,
men vi har ført den opp på denne
oversikten da vi har et godt og
utbredt samarbeide.



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*Dersom ny, samme vare ikke er tilgjengelig, 
får du øvrige varer for samme beløp. 

Garantien omfatter ikke alkoholholdige varer, snus, 
tobakk eller dagsferske brød- og bakervarer samt 
produkter med 3 dagers holdbarhet eller kortere.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.

Faste, lave priser 

og Norges tøffeste garantier

Holdbarhetsgaranti
Finner du en vare som går ut på dato i 
dag eller i morgen får du varen gratis.*

*Dersom ny, samme vare ikke er tilgjengelig, 
får du øvrige varer for samme beløp. 

Garantien omfatter ikke alkoholholdige varer, snus, 
tobakk eller dagsferske brød- og bakervarer samt 
produkter med 3 dagers holdbarhet eller kortere.

Kvalitetsgaranti  
på frukt og grønnsaker. Pengene 
tilbake og ny vare gratis hvis du 

ikke er fornøyd.

Bleieskiftavtale
Vi gir deg hver 4. Libero bleiepakke 
du handler uten å betale for den.

Vi gir deg hver 4. 
bind-, tampong- eller 

truseinnleggpakke gratis.


