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REGIONLEDERENS ORD

Dette blir en kortere 
leder enn vanlig, men 
jeg lover å komme 
sterkere tilbake. 
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Uten å gå grundig inn i det, så kan jeg vel si at jeg er litt 
slått ut av sykdom om dagen. Sykehuset jobber med å 
finne ut av hvor dævelskapen sitter slik at jeg snart kan 
finne ut hvor fienden befinner seg. Da skal jeg ta ’n. Det 
er alltid godt å kjenne fienden. 

Lenge har vi spekulert på hva som ville skje med 
ekspertutvalgets rapport om framtidens hjelpemid-
delformidling. Før vi visste det, så var vi heller ikke klar 
over hvordan vi skulle gripe saken an. Nå vet vi det. 
Den skal ut på høring med rimelig kort frist. De ønsker 
at den skal vedtas før valget og før sommeren, slik at 
den blir en del av kommunereformen, med overføring 
av oppgaver til kommunene. Det betyr at vi har et par 
måneder på oss nå som vi kan bruke til å komme i 
dialog med kommuner og kommunale råd. For å si det 
slik: Det vi ikke får gjort nå, kan få drastiske konsekven-
ser for retten til å få hjelpemidler slik vi får dem i dag. 

Dette er alvorlig. Det betyr at vi fra NHF Innlandet sin 
side kommer til å be om lokal bistand når vi får lagt 
strategien vår. Her tenker jeg det må skje ting organ-
isasjoner imellom, sentralt i organisasjonen, regionalt i 
organisasjonen, regioner imellom og lokalt i organisas-
jonen. Du vet, det er politikere på Stortinget som skal 
vedta denne nye ordningen, og disse politikerne bor i 
Åsnes, på Dokka og i mange andre kommuner. Hvis de 
kjenner igjen budskapet som blir gitt lokalt, så vil det 
være mye lettere å få dem til å lytte til budskapet som 
kommer sentralt i partiene, og vi vil ha en mulighet til å 
påvirke bedre.

Så her er det bare å brette opp ermene og jobbe 
for at det fortsatt skal være mulig å få tekniske 
hjelpemidler, finansiert av Folketrygden, tilpasset av 
lokal ergoterapeut, med bistand fra Hjelpemiddelsen-
tralen.

Anette leder i NHF Glåmdal
NHF Glåmdal var i år det første lokallaget i NHF Innlandet 
som arrangerte sitt årsmøte. Det skjedde 16. februar på Mag-
nor Torg. Og her ble Anette Walmann Børresen (bildet) valgt 
som ny leder.

Det øvrige styret ser slik ut: Nestleder Wenche Lindberg, 
kasserer Anlaug Andersen, sekretær Britt Helene Rymoen, 
styremedlem Reidun Hansen, 1. varamedlem Svein Bjørklund 
og 2. varamedlem Gunn Heggen Aas.

NHF Glåmdal benytter også anledningen til å informere om 
at årets «Kom ut dagen» blir avviklet 27. mai. Sett av datoen.
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KJERSTIS TANKER

Sammen om Jobbstrategien � side 14

Det er jo ikke så rart siden jeg har permisjon fra job-
ben som regionkontorleder i Norges Handikapforbund 
Innlandet. Fra og med 1. januar og ut mars fungerer 
jeg som fylkesvaraordfører i Oppland. 

Dette er et utrolig spennende og utfordrende verv 
å være i. Ingen dag er lik og sjelden blir dagen slik en 
har tenkt eller planlagt. Stressende synes noen, kjem-
peartig synes jeg!

Som politiker på heltid blir man involvert i mange 
ulike politiske utfordringer og får muligheten til å treffe 
mange av fylkets og Innlandets innbyggere. Selvsagt er 
jeg partipolitiker, men også en ombudsmann som skal 
se og lytte til det som måtte oppta og engasjere folket 
jeg er valgt av. Jeg opplever at mange kjenner til at jeg 
til at jeg daglig jobber i Norges Handikapforbund, og 
at ett av de områdene vi er best kjent for, er universell 
utforming. Derfor har jeg blitt kontaktet av flere enkelt-
mennesker, som enten har hatt spørsmål eller direkte 
innspill til fylkeskommunenes arbeid og ansvar for 
universell utforming. Jeg setter pris på alle henvendel-
ser, og håper at flere gjør det samme.

Midt i februar deltok jeg som møteleder på fagda-
ger med en stor og variert deltakerskare, blant annet 
areal- og samfunnsplanleggere, folkehelserådgi-
vere, miljørådgivere, barn- og ungerepresentanter, 
politikere, kommunale ledere, arkitekter, utbyggere 
og representanter fra handelsstanden. Temaet var 
«Planlegging for framtida – gode lokalsamfunn – felles 
ansvar». Med innledere som Michael Fuller-Gee, som 
er landskapsarkitekt og byplanlegger i Arendal kom-
mune, statssekretær Christl Kvam og Snøhetta-partner 

og professor Jenny B. Osuldsen, diskuterte vi hva 
som kjennetegner gode lokalsamfunn og hvordan vi 
planlegger og prioriterer for å komme dit. Deltakerne 
var invitert til videre fokus på universell utforming og 
besøkte Norsk Forskningslaboratorium for universell 
utforming, den største av sitt slag i Europa som ligger 
på NTNU Gjøvik.

Konklusjonen er enkel: Ved å legge universell 
utforming til grunn for samfunnsutviklingen, gir 
dette bedre og mer likestilte omgivelser for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Dette medfører sam-
funnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og 
for Innlandet og Norge som samfunn.

Selv om det å være fylkesvaraordfører er spen-
nende og skikkelig utfordrende, så savner jeg NHF og 
ser fram til å være tilbake på regionkontoret i april!

Starten på 2017 har 
vært helt annerledes 
enn tidligere år.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad, 
regionkontorleder

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske saker!

Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske lev-
ekår, tekniske hjelpemidler, rehabilitering. 

Dette er interessepolitiske områder som vi er opptatte av 
i NHF. 

Er du opptatt av noe av det samme? Har du lyst til å ar-
beide med det du er opptatt av, i din egen kommune?

I så fall synes vi at du skal ta kontakt med oss!

Tlf. 61 10 83 10 ●  nhf.innlandet@nhf.no
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Mars betyr årsmøter, 
og de fleste lokalla-
gene i Innlandet av-
holder sine årsmøter i 
løpet av mars måned.
Av Jorun Granberg,  
organisasjonskonsulent

Regionstyret og kontoret forsøker å besøke dem alle, 
for dette er viktige møter. Her får vi høre hva laget 
har gjort av aktiviteter det siste året, og det er valg. 
Jeg har akkurat vært på årets første årsmøte, hos NHF 
Glåmdal. Her kunne laget presentere en innholdsrik 
årsmelding, som viste at laget både hadde jobbet med 
interessepolitiske tema og sosiale samlinger siste året. 
Spesielt godt var måten laget jobbet mot de kom-
munale rådene, og det var både inspiserende og ga 
gode eksempler som vi kan bringe videre til andre lag i 
regionen. I tillegg valgte NHF Glåmdalen sitt nye styre, 
som jeg gjetter er blant dem med lavest snittalder av 
styrene i Innlandet.  

Årsmøtene på lokalplan skal i år velge delegater til 
NHF Innlandets årsmøte, som foregår 28. - 29. april på 
Elgstua, Elverum. Regionstyret er i gang med å plan-
leggingen, og vi kan røpe at vi både skal ta opp pros-
essene rundt framtidens organisering av Sykehuset 

Innlandet, nye interne styringsdokumenter i NHF, 
hjelpemiddelområdet og brukermedvirkning. 

Nytt i år er at regionstyret dekker egenandelen for 
delegater under 30 år, så lag som sender unge del-
egater vil få en rimeligere egenbetaling.  

16. - 18. juni er det duket for landsmøte på Lill-
estrøm. Landsmøtet er NHF sitt øverste organ, og 
her vil det skje mye spennende. Ikke bare skal de nye 
styringsdokumentene vedtas, men det skal også velges 
ny forbundsleder etter Arne Lein. Valgkomiteen jobber 
med sin innstilling, så det blir veldig spennende å se 
hvem som skal styre NHF videre i årene som kommer. 

2017 er valgår, og neste utgave vil handle mye om 
dette. I tillegg håper vi at lokallagene kan sende oss 
flere innspill til bladet. Vi ønsker å vise fram mer av 
både interessepolitiske og sosiale aktiviteter på lokal-
plan. Så skriv en liten tekst, ta et bilde, og send det til 
kontoret. Jeg håper på mange bidrag i 2017!

Brukerkontoret Sykehuset Lillehammer
 

Her kan du få:
Informasjon/brosjyrer fra
brukerorganisasjonene, veiledning/
samtaler,
likepersonsvirksomhet og selvhjelpsarbeid.
 

Brukerkontoret på Lillehammer sykehus er
bemannet av Landsforeningen for
slagrammede i Oppland/Norges
Handikapforbund onsdager kl 11.00-15.00.
Telefonnummer: 61 05 03 69.
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Spent på Funkis-framtid

– Jeg er spent på veien videre, sier Vidar Alberti, som har måtte legge tilbudene i Funkis IL  
brakk etter at Hamar-rådmannen anbefalte at prosjektet ble avsluttet.
Av: Jo E. Brenden

VENTEMODUS: Vidar Alberti håpet på å få støtte til å jobbe heltid med Funkis IL.  Foto: Jo E. Brenden

- en alternativ 
barnehage

Rudolf Steinersv. 42, 
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09

E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no    
  www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Steinerbarnehagen 

på Hedemarken 
Velkommen til oss!

Espeland Transport AS
2560 Alvdal, tlf. 62 48 80 80

A L V D A L

Reb Anlegg AS
2334 Romedal, tlf. 90 67 04 16

S T A N G E

Hamar kommune
2308 Hamar, Tlf. 62 56 30 00

H A M A R

Alfa Filter AS
2381 Brumunddal, Tlf. 62 35 00 99

_____________________________________________________

Ringsaker Bygg AS
2390 Moelv, Tlf. 950 63 914

_____________________________________________________

Elvsveen Blikkenslagerverksted AS
2391 Moelv, Tlf. 62 36 81 20

R I N G S A K E R
Varli AS

Postboks 4024, 8608 Mo i Rana, Tlf. 95 05 50 56
____________________________________________________

Trysil Kommune
2421 Trysil, Tlf. 62 45 77 00

T R Y S I L

Forestia AS
2435 Braskereidfoss, tlf. 62 42 82 00

V Å L E R

Østerdalen Byggservice
2480 Koppang, tlf. 62 46 38 60

S T O R - E L V D A L

Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

Politikerne på Hedmarken avgjør framtiden til Funkis 
IL, et aktiviseringstilbud rettet mot personer med ned-
satt funksjonsevne.

I vinter sa Hamar-rådmannen et nei til Vidar Alber-
tis søknad om tilskudd til lønn og administrasjon, og 
anbefalte at prosjektet avsluttes. Alberti søkte om til 
sammen 740.000 kroner fra de fire kommunene på 
Hedmarken. 245.000 kroner fra Hamar kommune. 

Alberti gir seg ikke, selv om han har satt prosjektet 
litt på vent:

– Jeg må bare vente og se, og det har vært vanskelig 
å få engasjert folk til å drive Funkis IL videre på frivillig 
basis, innrømmer han overfor Innlandsposten.

Han la ned el-bandy-tilbudet i vinter:
– Jeg gjorde det for å legge litt press på politikerne, 

og dermed satt den svakeste gruppa igjen uten aktiv-
iteter. Da det ble slutt på el-bandyen fikk jeg en masse 
tilbakemeldinger fra brukerne om at de savnet tilbu-
det. De ble lei seg, og jeg vet at noen tok kontakt med 
ordførerne i Hamar og Stange. Stange-ordfører Nils 
Røhne har vært i kontakt med Hamar etter dette, så får 
vi se hva som skjer videre, sier Alberti.

Han understreker at han ikke har gitt opp Funkis 
IL-tilbudet.

– Jeg håper fortsatt på en løsning, og tror løsningen 

kan være å henge det på individuell plan. Hver enkelt 
av de funksjonshemmede skal aktiviseres, og man kan 
nemlig se for seg at denne aktiviteten går gjennom 
Funkis IL. Ved å gjøre et slik grep flytter man tilbudet 
vekk fra kultur- og fritidsmidlene og over på helse- og 
omsorgsbudsjettene, sier Alberti.

– Hva tror du om framtiden?
– Jeg er spent. På en eller annen måte skal jeg 

fortsette, selv om Funkis IL ikke har fått den utviklingen 
som jeg ønsker. Det er en masse å gå på, og behovet 
for aktivisering er enormt.  Jeg har gjort en telling i de 
fire Hedmarken-kommunene, og det er 250–300 som 
bor i kommunale boliger og avlastningssentre, som 
Funkis IL-tilbudet kan rette seg mot.

Alberti er leder og altmuligmann i Funkis IL. Han 
har tidligere vært nominert som «årets ildsjel» for sitt 
arbeid for multifunksjonshemmede.
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Hun etterlyser innhold

– Selv om vi etter hvert har fått mange hoteller som er 
bygget etter både plan- og bygningsloven og de nye 
forskriftene, så mangler det veldig mye på innhold slik 
at alle får gode opplevelser, sier Torhild J. Solbakken 
fra Norsk Turistutvikling.

Enkle tiltak

Solbakken har et stort engasjement for universell 
utforming og reiseliv. Hun var en av sju innledere som 
fikk snakke på konferansen «Likeverdig tilgjengelighet 
og deltakelse» på Scandic tirsdag 21. februar. Rundt 60 
deltok på konferansen, som ble arrangert av Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar.

– Vi må tenke bredt når det gjelder innhold, fra 
innredninger, de ansattes kompetanse til drift og 
formidling. Informasjon er viktig. Hvis du søker etter 
et overnatting eller serveringssted som er tilrettelagt, 
så finner du nesten ikke den informasjonen på nettet 
i dag. De fleste ønsker jo å finne denne informasjonen 
der de finner annen type reiselivsinformasjon, sier 
Solbakken.

– Hvordan kan man forbedre dette?
– Alle reiselivsbedrifter gjøre de enkle tiltakene. 

Ofte er det et veldig søkelys på at ting koster penger, 
men det er jo ikke alt som er dyrt. For eksempel: Det er 
like billig å ha en god lesbar meny som å ha en dårlig 
lesbar meny. Mange tiltak som ikke koster mye, men 
det handler om å få det inn i tankegangen.

Hun mener særlig hotellene har mye å hente:
– Hvis de satser mer på universell utforming, så vil 

de få et mye, mye større markedsgrunnlag. Slik det er 
i dag så nyter 20 prosent av befolkningen godt av uni-

Norsk Turistutviklings Torhild J. Solbakken tror at hotellene kan vinne stort på å satse 
på universell utforming, og at innholdet rettes mer mot funksjonshemmede. 
Av: Jo E. Brenden

MYE Å VINNE: Torhild J. Solbakken mener hotellene bør satse mer på innhold.  Foto: Jo E. Brenden

MERSMAK: Elisabeth Kokkin Koppe ønsker seg flere konferanser.
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– Bli med oss på Vintersportsuka! sier 
sekretær Torun Skjolden.
Av: Jo E. Brenden 

Bak det tradisjonsrike arrangementet står Oslo 
Blindes Helsesportlag. Vintesportsuka er aktivitetsu-
ke for funksjonshemmede (og andre) av alle katego-
rier og i alle aldre.

– Hos oss er det total integrering, og vi har tilbud 
til de aller fleste. Målet vårt er å få alle ut i fjellet 
på en eller annen måte, enten det er på ski, i pulk, 
hundespann, skicart, beltevogn eller i solveggen, sier 
Skjolden.

– Deltakerantallet er normalt mellom 70–90, 
og vi er 15–18 hjelpere som holder hjulene i gang. 
Arrangementet har som motto: Alle hjelper alle! De 
aller fleste kan bidra med noe.

I mer enn 50 år har man hatt dagen på Venabu 
fjellhotell i Ringebufjellet, og i år avvikles arrange-
mentet mellom lørdag 1. og lørdag 8. april.

Aktivitetene er mange: Her er det ski, i pulk etter 
beltevogn, hundespann, skicart, sitte på i beltevogn 
og ake i bakken. Man kan selvsagt også være med 
om man bare ønsker å sitte i solveggen og nyte den 
flotte naturen.

– Er været i godlune blir det utelunsj i fjellheimen, 

med grilling og tilbehør.
Påmeldingsfristen går ut i disse dager, så det kan 

være lurt å ringe Torun på 922 66 966. Eller sende 
henne en mail på torun@vintersportsuka.no.

Deltakeravgift: 4.950 kroner. Enerom: 1.000 kroner 
i tillegg. Busstransport fra Oslo. Pris tur-retur Oslo-
Venabu: 800 kroner.

Hjemmeside: www.vintersportsuka.no. 

Aktiv vintersportsuke

versell utforming. Og disse menneskene har et stort 
nettverk med familie, venner og kollegaer. De påvirker 
med andre ord et stort marked, for de vil velge steder 
som er egnet for alle. 

– Mange i reiselivet tror at funksjonshemmede 
bare reiser sammen med funksjonshemmede, men 
det stemmer selvfølgelig ikke. De reiser sammen med 
familie, venner og kolleger. Her ligger det et stort po-
tensial for reiselivet.

Vil ha mer

– Jeg er veldig fornøyd med oppslutningen vi klarte å 
få til i løpet av seks uker, og innlederne vi fikk hit, sier 
Elisabeth Kokkin Koppe, som er sekretær for Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hamar.

– Det er første gang vi gjør dette, og det hadde 
vært kjempeartig å få gjøre dette en gang til. Aller helst 
skulle vi ha sett flere politikere og kommunalt ansatte 
med på konferansen, men der ordner vi neste gang, 
sier Koppe og smiler.

– Hvorfor laget dere konferansen?
– Hamar kommune er medlem i kommunenettver-

ket for universell utforming. Vi i rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Hamar møtte dette nett-
verket på vegne av kommunen, og da oppdaget vi at 
man hadde veldig mye meninger om ledelinjer og tel-
eslynger, og at de stort sett bare blir brukt som spar-
ringspartnere i forhold til Tek-10 og sånne ting. Målet 

er nå å få rådet tidligere på banen og gjøre oss mer 
synlige. En slik konferanse bidrar med kompetanse-
heving og bidrar med informasjon ut til samfunnet.

Foruten Torhild J. Solbakken, så snakket Stig Wath-
ne, rådgiver i Stavanger Eiendom, om hvilke enkle grep 
kommunen tok for å lette registreringen av mangler 
knyttet til likeverdig tilgjengelighet. 

Landbruksøkonom Hans Petter Olsen holdt et 
foredrag om likeverd, tilgjengelighet, deltakelse og 
kommuneplanlegging. Svein Olav Gulbrandsen, leder 
for Rådet for mennesker med nedsatt funksjon-
sevne i Hamar, fortalte om livet etter at han mistet 
mesteparten av synet. 

Danmarks første dobbelt benamputerte kvinne, 
som har gjennomført en 
triatlon, Almaz Menge-
sha, holdt også et inn-
legg. 

Magnus Berglund, 
tilgjengelighetssdirektör 
i Scandic, snakket om 
hvordan kjeden jobber 
for å gjøre hotellene mer 
tilgjengelige. 

Og Christian Hel-
levang, rådgiver i KS, 
snakket om universell 
utforming, boligsosialt 
arbeid og frivillighet.

- en alternativ 
barnehage
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Vangsveien 111, Pb. 403, 2303 Hamar
Tlf. 62 54 00 50 • www.upl.no

ASKO Hedmark AS
Pb. 130, 2381 Brumunddal

Dagligvarer, servicehandel,storhusholdning, engros
Tlf. 62 34 74 00

R I N G S A K E R

S T A N G E

Strandv. 10 B, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 33 55 88

H A M A R

www.senderud.no

K O N G S V I N G E R

N O R D - O D A L

Nord-Odal
2120 Sagstua

Bruk ditt lokale forsikringsselskap
Tlf. 62 97 88 50

R E N D A L E N

 Stange
 kommune

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00

www.stange.kommune.no

V Å L E R
AS Trygve Myrer

Rørleggerforretning

Haslemoen 14, 2436 Våler
 Tlf. 62 42 01 44 

trygve.myrer@brednett.no

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60
post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.no

E I D S K O G

E L V E R U M

ELVERUM
Kirkeveien 4, 2406 Elverum

G R U E

Gærbra bank fær vanli’ fælk
En alliansebank i 

Banken fær aille!
Vi har bank- og forsikrings-
tjenester for folk i hele 
Hedmark (og resten ta væla!).

Tlf: 62 88 81 33  Fax: 62 88 81 10
  Mårvn. 14, 2211 Konsvinger

Rendalen Bensin 
og Dekkservice AS
ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth

Tlf. 950 27 702

K.F transport AS
Kluftmovegen 404, 2364 Næroset

Tlf: 41 93 03 71
Mob: 48 09 87 76

Hallan Bygg AS Åsmarkvegen 1629, 2365 Åsmarka
hallanas@bbnett.no    hallan-bygg.no

Hallgeir Grønvold   Tlf.: 93 09 40 94
Anders Brannan   Tlf.: 92 64 13 62

S T O R - E L V D A L

T R Y S I L

MANNGARD
VAKT OG SIKKERHET

www.trysilbil.no

                RR              Maskin AS 
Vi kjenner Trysil 

           Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! 

       Ronny tlf: 91540563, Epost: ronnlans@bbnett.no
      Rolf tlf:     95759974 

 

 
 

                RR              Maskin AS 
Vi kjenner Trysil 

           Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! 

       Ronny tlf: 91540563, Epost: ronnlans@bbnett.no
      Rolf tlf:     95759974 

 

 
 

Storvegen 13, 2420 Trysil 

www.utmarkslaget.no

Torggata 8, 2408 Elverum 
Tlf. 62 41 16 60 • Fax: 62 41 79 45

www.anicura.no/anicura-elverum-dyrehospital

Bli venn med oss:
Facebook.com/NHFInnlandet

Vi ønsker å takke 
våre annonsører!
NHF Innlandet
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Telefon: 61 14 38 50  
post@byggsenteret-toten.no • www.byggsenteret-toten.no

Din totalleverandør av byggevarer og trelast

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 
post@lena-jernvare.no  www.lena-jernvare.no

• 500 gulv i utstilling og som prøver
• 100 bad- og veggplater
• 20 typer tak
• Skyvedørsgarderober

Velkommen til distriktets største 
og flotteste utstilling av gulv, vegger og tak!

• Maling
• Varme
• Festemidler
• Jernvare
• Snøfresere
• Gressklippere
• Tilbords

Velkommen til oss!

Tlf. 61 22 00 00 
www.gaus.no

VÆLKOMME!

gode råd&
byggevarer.

Fagkunnskap. 
Pålitelighet. 

Service. 
Siden 1938.

Ta meg med på tur!

rim
.n

o

Ingenting smaker som Joikakaker! 
Den berømte viltsmaken har vært nordmenns favoritt siden 

1960, og er som skapt for gode og lettvinte middager. 
God tur! #joika
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og flotteste utstilling av gulv, vegger og tak!

• Maling
• Varme
• Festemidler
• Jernvare
• Snøfresere
• Gressklippere
• Tilbords

Velkommen til oss!

Tlf. 61 22 00 00 
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gode råd&
byggevarer.
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Ingenting smaker som Joikakaker! 
Den berømte viltsmaken har vært nordmenns favoritt siden 

1960, og er som skapt for gode og lettvinte middager. 
God tur! #joika

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

Årsmøter i lokallagene
1. mars: NHF Land, Bjørnen, klokka 18.
1. mars: NHF Skjåk, Frivillighetssentralen, klokka 17.
3. mars: NHF Løten, Kvennhaugen, klokka 17.
7. mars: NHF Odal, Ulleren, klokka 19.
8. mars: NHF Trysil.
9. mars: NHF Vågå, klokka 18.
13. mars: LFS Hedmark, Promenadens lokaler,  
klokka 17.
14. mars: NHF Lillehammer, Frivillighetssentralen, 
klokka 18.
18. mars: LARS Hedmark/Oppland, Vertshuset E6 på 
Biri klokka 14.
20. mars: NHF Gjøvik, Øverby, klokka 19.
22. mars: NHF Valdres, Moatunet, klokka 18.
25. mars: LFPS Oppland, Lygnasæther, klokka 13.
25. mars: LFPS Hedmark, Forstmann, klokka 18.
28. mars: NHF Toten, klokka 18.
29. mars: NHF Elverum omegn, klokka 18.
29. mars: LFS Oppland, NHFs kontor, klokka 12.
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Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

lettere blir det ikke!
Du kan forhåndskjøpe enkeltbillett direkte på
din mobil, uansett hvor du er. 
Husk å ha den klar før du går på bussen. 
Appen krever internett. 
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LAST NED APPEN FOR MOBILLETT
Søk på “Hedmark Trafikk billett”
i App Store eller Google play

Montebellosenteret er en nasjonal helse institusjon for 
kreftpasienter og deres pårørende. Alle som har eller 
har hatt kreft kan få opphold ved Montebello senteret. 
Felles skapet er verdifullt og gir rom for erfarings-
utveksling med andre i tilnærmet lik  situasjon. 
Det vektlegges rekreasjon og fritid i alle kurs.

Lær å leve med endringer som følge av kreft

w
w

w.dialecta.no

Kurstedvegen 5, 2610  Mesnali, Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

SCANDIC HAMAR 
ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG 
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighets- 
pris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for 
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
 
Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse. 
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com

scandichotels.no – garantert best pris

Utviklet i samarbeid med Cato Zahl Pedersen 

Amputasjon, dysmeli, CP, 
revmatisme eller nedsatt 
styrke/motorikk? Klarer du 
ikke sykle, har problemer 
med å sykle eller opplever 
belastningsskader i 
overkroppen? Skeno sin 
sykkel kan være løsningen 
for deg! Du trenger kun én 
hånd eller protese til å styre 
sykkelen med og styrke nok i 
beina til å sykle selv. Bygges 
og tilpasses til ditt behov og 
bruksområde. Tohjulssykkel, 
oppleves som å sykle på en 
vanlig sykkel. Frihet, 
opplevelse, mestring! 

Sykkel for personer med 
funksjonsnedsettelser i 
overkroppen  

 

Nyhet på markedet i 2016, det finnes ikke tilsvarende produkt i verden 
Utviklet og bygges av Skeno i Norge, patenterte løsninger 
Gode komponenter, lav vekt, innbydende design – en skikkelig sykkel 
Magestøtte avlaster armer, hender og rygg (kan tas av dersom ikke behov) 
Knebrems og brems på styret gir trygghet og kontroll (skivebrems) 
Spesielt girsystem med kun én girhendel på styret eller hakegir 
Styredemper stabiliserer styret og gir økt kontroll 
Støttehjul (tilbehør) 
For barn og voksne, fra ca 7 år 
Sykkelen kan søkes om gjennom Hjelpemiddelsentralen, ta kontakt med oss 
 
Vi kommer gjerne på demo eller utprøving 
 

For mer info, ta kontakt med oss eller sjekk ut vår nettside!
 

Oslo 
skeno.no 

99449372 
info@skeno.no 

facebook.com/skenoas 
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Mot en aktiv LARS-sommer

LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde) i Oppland og Hedmark frir til ungdom-
men ved å lage et program som tyder på en svært aktiv sommer.
Av: Jo E. Brenden

– Vi prøver å samle mest mulig folk. Få dem ut av 
husene, og samles for være aktive, sier Shaqir Rexhaj i 
LARS i Oppland og Hedmark.

Aktiv forening

LARS har fått i oppgave å jobbe mer konkret mot ung-
dom på sine aktiviteter,

– Vi vet at det er en del ungdommer som har rygg-
margsskader, men vi ser også at det er en del andre 
skader og funksjonshemninger der ute, også medfødte 
Nå henvender vi oss til alle ungdommer, uten å defi-
nere hva slags skader de har, med et budskap om at vi 
i LARS har et tilbud, til alle, sier Rexhaj.

Foreningen satser offensivt:
– Vi har et bredt og aktivt styre, og det gjenspeiles i 

aktivitetsnivået i organisasjonen våres. Suksessen har 
vært å lage grupper innad i foreningen. Vi kan kaste 
oss rundt å lage et jentenettverk, en ungdomsgruppe 
eller voksengruppe, alt etter behovene som oppstår. 
Ved å dele inn i grupper, så blir vi mer fleksible og folk 
kan skape de aktivitetene de selv måtte ønske. Om 
ungdommer kommer til oss for å lage en pizzagruppe 
eller en gruppe som driver med modellfly, så er det 
helt greit. Vi har midlene til å støtte initiativ. Budskapet 

utad er: Hos oss skjer det mye, og vi har det moro, selv 
om vi også driver med seriøst foreningsarbeid.

Rexhaj understreker også at foreningen også satser 
på samtaler og utvikling.

– Vi tenker utvikling. Hvordan skal vi ha det i livene 
våre? Hvordan skal vi oppnå livskvalitet?

Fire aktiviteter

Så langt har de lagt opp til fire aktiviteter denne som-
meren, som man tror vil appellere til ungdom:

– «Aktiv i stol» er vår sommerturné. I fjor besøkte 
vi mange steder i Hedmark og Oppland, og det skal vi 
gjøre denne sommeren også. Foreløpig er Lilleham-
mer, Gjøvik, Kongsvinger, Hamar og muligens også 
Fagernes på destinasjonslisten. Her blir det framvisn-
ing av hjelpemidler og aktiviteter for dem som møter 
opp. Datoene bestemmer vi senere.

– «Høyt og lavt» handler om klatring og rappeller-
ing. I sommer reiser vi til Telemark for å slippe oss litt 
løs. «Sitski på vann» handler om å oppleve høyt fart 
bak en båt, på stille vann. Det skjer på Skarnes. Og, til 
slutt, «Laksefiske». Vi reiser til en elv i Telemark denne 
sommeren for en hyggelig naturopplevelse.

LARS har helt sikkert også mer på trappene.
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PÅ RUNDREISE: Shaqir Rexhaj og LARS var på rundreise i Hedmark og Oppland i sommer.  Foto: Jo E. Brenden
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– Jeg angrer ikke på valget om å flytte til Hedmarken, 
sier Gunnar Jarl og smiler.

I Oslo bodde han og samboeren i en 70 kvadratme-
ter stor leilighet på Østensjø. For tre år siden oppgrad-
erte de til en hus på 160 kvadratmeter i Vang.

– Motivasjonen for å flytte fra Oslo var å få oss noe 
større. Samtidig har både jeg og samboer Nora familie 
i nærområdet. Da ble valget litt lettere å ta.

– Vi har ikke såkalt mjøsutsikt, men vi bor i et skik-
kelig hyggelig nabolag. 

At 51-åringen har kommet flyttende til Hedmarken 
nyter NHF Innlandet godt av. Han meldte raskt over-
gang fra NHF Oslo og møtte opp på regionårsmøtet 
med et oppriktig ønske om å få bidra til fellesskapet.

– Jeg meldt meg inn i NHF på starten av 2000-tal-
let etter at fikk påvist en sjelden nevrologisk sykdom, 
kalt X-ALD. Kort tid etter jeg fylte 30 år oppdaget jeg at 
jeg var blitt «dårlig til beins». Å bevege seg ble stadig 
vanskeligere, forteller Jarl.

Sykdommen har gradvis forverret gangevnen. Han 
bruker fremdeles noe krykker, men mest rullestol.

– Man blir påvirket av å ha et handikap, både fysisk 
og psykisk. Jeg skal ikke underslå at det var en nedtur å 
få diagnosen. Men man kommer seg raskt opp igjen og 
forsøker å finne løsninger framfor problemer.

Mens Gunnar var yrkesaktiv jobbet han med IT i 
fondsavdelingen til DnB. Etter hvert satte sykdommen 
en stopp for yrkeskarrieren. At han en dag ikke måtte 
møte på jobb førte til fortgang i planene om å flytte ut 
av hovedstaden. 

– Når en slutter på en arbeidsplass, så har en 
ikke lenger det samme nettverket. Og vi brukte ikke 
byen på samme måte før. Litt tilfeldig så dukket dette 
huset i Vang opp; et hus som passet drømmene våre. 

Dermed ble det Vang, selv om det nesten like gjerne 
kunne ha blitt Jessheim.

Første- og andreinntrykket av Vang har vært bra:
– Det er vel litt sånn med oss som andre at de faste 

rutinene fanger tiden. Ambisjonen er å bli bedre kjent 
med nærområdet mitt. Men på den annen side så var 
jeg vel ikke så kjent i Oslo heller, selv om jeg kommer 
fra byen.

På fritiden bruker han mye tid på trening:
– Både fordi jeg har lyst til å trene, og for at syk-

dommen krever aktivitet. Trening gir innhold i hverda-
gen også er det viktig å vedlikeholde kroppen. Det går 
i svømming og rullestolkjøring. Har ennå ikke kommet 
i gang med pigging, og har også en ambisjon om å 
prøve armsykkel. 

Gunnar har markert seg fra første stund. Han gikk 
tidlig ut og etterlyste mer aktivitet, lokalt og regionalt i 
NHF.

– Jeg prøvde å dra i gang et uformelt tilbud der rul-
lestolbrukere og andre kunne møtes for litt ballspill. 
Det har vist seg å være veldig vanskelig å få til. Men jeg 
hører at de fleste sliter, også idrettsforeningene, med å 
samle «vår gruppe» for å skape aktivitet. Dette er noe 
jeg kunne tenke meg å ta opp med Handikapforbundet 
og Norges Idrettsforbund. 

– Idrettsgrenene har forbund som også skal ta seg 
av oss som er funksjonshemmede; at det skal være 
et aktivitetstilbud både for funksjonsfriske og funks-
jonshemmede. Det er bra at man satser høyt for å få 
folk til Paralympics. Men det er vel så viktig å dra folk 
opp av sofaen og gi de et lavterskeltilbud. Det er det 
samfunnet vil tjene mest på. Fysisk og psykisk ligger 
det store samfunnsgevinster for samfunnet som er 
vanskelig å måle i penger. Her burde man sette inn 

Innlandsprofilen: Gunnar Jarl

Vil ha mer aktivitet
Gunnar Jarl byttet ut et liv i trang leilighet i hovedstaden med enebolig i Vang. Nå 
brenner han for NHF i Innlandet. Og for en mer aktiv hverdag.
Av: Jo E. Brenden

Innmeldingsblankett til Norges Handikapforbund 
Hovedmedlemskap (kr. 300,-)  Navn:
 Husstandsmedlem (kr. 150,-)  Adresse:
 Juniormedlem 0-15 år (kr. 50,)  Postnr:   Sted:
Eventuell landsforening:     Fødselsdato:  Telefon:
Kategori:    E-post: 
  Funksjonshemmet   Pårørende       Interessemedlem
  Jeg samtykker i at NHF kan sende meg informasjon på e-post og/eller SMS 

Sted/dato: 

Underskrift:
SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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Gunnar Jarl
Alder: 51
Bosted: Vang i Hedmark.
Familie: Samboer Nora (49).
Verv: Medlem i NHF Hamar 
og omegn.

«Å bli funksjons-
hemmet kan fakisk 
skje alle»
 
GUNNAR JARL

mer innsats!
– Hva er inntrykket av NHF lokalt?
– Et bra førsteinntrykk. Hyggelige 

og positive mennesker som jeg kan 
utveksle erfaringer med. Jeg ble med 
for å se hva slags tilbud som fantes og 
hva jeg kunne bidra med. Men jeg ser 
at det er problematisk å få i gang ak-
tiviteter på lokalt plan. Aktivitetsnivået 
var ikke høyt i Oslo heller og mange 
lokallag sliter nok med frafall og pas-
sive medlemmer. 

– Hva bør en gjøre, da?
– Det er et spørsmål jeg har tenkt 

mye på, og jeg vet ikke om jeg har 
kommet fram til noen stor konklusjon 
på det spørsmålet. Det ideelle er å 
jobbe interessepolitisk og samtidig 
være et sosialt bindeledd. Her er det 
ingen «quick fix». Vi som er med må 
bidra så godt vi kan. Også er vi kan-
skje litt vel selvkritiske. Vi bør fremde-
les arbeide for å engasjere ungdom-
men, men må heller ikke glemme at 
mange får funksjonsnedsettelser i 
godt voksen alder, og at disse også 
kan bidra med noe positivt. Ta meg, 
for eksempel, jeg hadde aldri troen på 
at jeg skulle bli funksjonshemmet da 
jeg var 30 år. Men alle kan få funks-
jonshemninger.

Her mener Gunnar at NHF har et 
av sine beste argumenter for å eksis-
tere som forbund:

– Det finnes mange former for 
diskriminering. Ingen blir plutselig 
rase- eller kvinnediskriminert, men å 
bli funksjonshemmet kan faktisk skje 
alle, fra den ene til den andre dagen. 
Det burde være en tankevekker, både 
for politikere og alle andre. Derfor må 
NHF bare fortsette å kjøre hardt på 
rettigheter og universell utforming. 

Neste Innlandsprofil: 
Remi Johansen
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Vil motivere til arbeid
NHF Innlandet og NAV spiller på lag om 
Jobbstrategien. – Hvis det er noe du kan, 
så finnes det jobber der ute! sier ar-
beidslivscoach Åmund Ausdal  
hos NAV Oppland.
Av: Jo E. Brenden

NHF Innlandet har hatt møter i et forsøk på å gjenopp-
friske Jobbstrategien. Nå jobbes det hardt hos NAV i 
Hedmark og Oppland med å få folk som er 30 år eller 
yngre, med funksjonshemninger eller redusert funks-
jonsevne, tilbake i jobb.

Hedmark og Oppland har hver sin arbeidslivscoach 
(Carl Bergsvik i Hedmark og Amund Austdal i Oppland), 
som daglig forsøker å komme i kontakt personer som 
vil ut i arbeid, helt eller deltid. 

– Å si hvorvidt dette prosjektet er vellykket eller 
ikke, er vanskelig å si. Vi i Oppland har fått rundt 30-40 
mennesker ut i arbeid årlig i Oppland. Dette er en-
keltindivider som vi har funnet løsninger for. Og så vi 
må være glade for hver suksess-historie, sier Austdal.

Han regner med at det er rundt 1.800 mennesker 
som potensielt kan falle inn under ordningen i de to 
fylkene. Folk som mottar Arbeids- og avklaringspenger 
(AAP) i dag.

Han er glad for møtene med NHF Innlandet, og 
velger å gå ut med en oppfordring:

– Ta kontakt dersom du ønsker å være i aktivitet og 
i arbeid. Sammen kan vi starte jakten på en arbeidsgiv-
er, eller vi kan gi verdifull arbeidstrening.

– Men fnnes det jobber som funksjonshemmede 
kan få der ute?

– Ja. Det handler om kunnskap, erfaring og/eller 
motivasjon. Og jeg synes at arbeidsgiverne tar oss godt 
imot og faktisk er blitt flinkere til å si ja når vi kommer.

Jobbstrategien ble iverksatt i 2012. Jobbstrategien 
er videreført og styrket med nye tiltak i 2013. Og det er 
en strategi rettet mot unge under 30 år med nedsatt 
funksjonsevne og som har behov for hjelp til å komme 
i arbeid. 

Strategien omfatter unge med både fysiske og 
psykiske helseproblemer. 

Overgangen mellom utdanning og arbeid er høyt 
prioritert.

Strategien inneholder en rekke tiltak som skal 
brukes til å bistå arbeidssøkere og arbeidsgivere som 
ansetter personer med nedsatt funksjonsevne eller 
tilbyr praksisplasser, blant annet en tilretteleggingsgar-
anti, et nytt tilretteleggingstilskudd til arbeidssøkere og 
flere oppfølgingstiltak.

Hedmark:  Monica Ilseth,  Boligkonsulent,  monica.ilseth@hedalm-anebyhus.no,  915 54 931
 Kjell Sveen,  Prosjektselger,  kjell.sveen@hedalm-anebyhus.no,  918 29 846
 Torhild Bakken Eide,  Boligkonsulent,  torhild.bakken.eide@hedalm-anebyhus.no,  957 41 116
 
Oppland: Fritjof Loen,  Boligkonsulent,  fritjof.loen@hedalm-anebyhus.no,  926 94 111
 Per Wilfred Grue,  Boligkonsulent,  per.wilfred.grue@hedalm-anebyhus.no,  414 79 123

• Stort utvalg av eneboliger, - flerfamilieboliger
• Spesielt utviklet for norske forhold
• Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering

Med hjerte for din bolig
• Bestill vår boligkatalog på hedalm-anebyhus.no

5 nye
jubileums-
modeller

i 2017

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

- en alternativ 
barnehage

Rudolf Steinersv. 42, 
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09

E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no    
  www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Steinerbarnehagen 

på Hedemarken 
Velkommen til oss!

Espeland Transport AS
2560 Alvdal, tlf. 62 48 80 80

A L V D A L

Reb Anlegg AS
2334 Romedal, tlf. 90 67 04 16

S T A N G E

Hamar kommune
2308 Hamar, Tlf. 62 56 30 00

H A M A R

Alfa Filter AS
2381 Brumunddal, Tlf. 62 35 00 99

_____________________________________________________

Ringsaker Bygg AS
2390 Moelv, Tlf. 950 63 914

_____________________________________________________

Elvsveen Blikkenslagerverksted AS
2391 Moelv, Tlf. 62 36 81 20

R I N G S A K E R
Varli AS

Postboks 4024, 8608 Mo i Rana, Tlf. 95 05 50 56
____________________________________________________

Trysil Kommune
2421 Trysil, Tlf. 62 45 77 00

T R Y S I L

Forestia AS
2435 Braskereidfoss, tlf. 62 42 82 00

V Å L E R

Østerdalen Byggservice
2480 Koppang, tlf. 62 46 38 60

S T O R - E L V D A L

Flisa Taxisentral
2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99

Å S N E S

OPTIMIST: Amund Austdal hos NAV Oppland er arbeidslivscoach. 
Han mener Jobbstrategien virker.  Foto: NAV
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Hedmark:  Monica Ilseth,  Boligkonsulent,  monica.ilseth@hedalm-anebyhus.no,  915 54 931
 Kjell Sveen,  Prosjektselger,  kjell.sveen@hedalm-anebyhus.no,  918 29 846
 Torhild Bakken Eide,  Boligkonsulent,  torhild.bakken.eide@hedalm-anebyhus.no,  957 41 116
 
Oppland: Fritjof Loen,  Boligkonsulent,  fritjof.loen@hedalm-anebyhus.no,  926 94 111
 Per Wilfred Grue,  Boligkonsulent,  per.wilfred.grue@hedalm-anebyhus.no,  414 79 123

• Stort utvalg av eneboliger, - flerfamilieboliger
• Spesielt utviklet for norske forhold
• Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering

Med hjerte for din bolig
• Bestill vår boligkatalog på hedalm-anebyhus.no

5 nye
jubileums-
modeller

i 2017

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Vi ønsker å takke alle våre annonsører!

MESNA SENTER     200 years of craftsmanship, industr
y a

nd
 tr

ad
e  

Sentralbord:      908 96 989  |  Mobil:   412 31 840
Postadresse:      Postboks 14, 2801 Gjøvik
Besøksadresse: Storgata 10,  2815 Gjøvik

www.mjosen.as

Vestvegen 150, 2847 Kolbu 
Tlf: 61 16 52 00 | www.totentre.no

Trapper - Rekkverk - Balkonger
Midthaug Øst

Adr.: Ringvegen 23, 2050 Jessheim
Tlf. fabrikk: 71201500 - www.midthaug.no

Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og GudbrandsdalenVi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Wiesesgt 3 - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 25 17 60
www.hb-elektro.no post@hb-elektro.no

Storgt. 68A - 2609 Lillehammer - Tlf. 61 24 67 10
Faks: 61 24 67 14 post@oogs.no

Mesnadalsv. 4, 2609 Lillehammer.
Tlf. 61 05 33 00. Fax 61 05 33 01

post@mesnainstallasjon.no    www.elektro.moelven.com

www.skogvang.no • 61 22 66 99

Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten

www.el-installasjon.no

Industrigt. 35 Lillehammer • Tlf. 61 25 60 50
post@el-installasjon.no

Autorisert elinstallatør

2635 Tretten.  Tlf. 61 27 79 80. Fax 61 27 79 81.
e-post: post@gillebergelektro.no www.gillebergelektro.no

Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen Vi har i dag lærlinger i følgende firma i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Wiesesgt 3 - 2609 Lillehammer - Tlf.61 25 17 60
www.hb-elektro.no post@hb-elektro.no

Storgt.68A - 2609 Lillehammer - Tlf.61 24 67 10
Faks:61 24 67 14 post@oogs.no

Mesnadalsv.4,2609 Lillehammer.
Tlf.61 05 33 00.Fax 61 05 33 01

post@mesnainstallasjon.no    www.elektro.moelven.com

www.skogvang.no • 61 22 66 99

Gausdal - Lillehammer - Øyer - Tretten

www.el-installasjon.no

Industrigt. 35 Lillehammer •Tlf. 61 25 60 50
post@el-installasjon.no

Autorisert elinstallatør

2635 Tretten.  Tlf. 61 27 79 80. Fax 61 27 79 81.
e-post: post@gillebergelektro.no www.gillebergelektro.no
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G J Ø V I K

L I L L E H A M M E R

S & B Stenersen AS
2636 Øyer, Tlf. 61 27 78 90

Ø Y E R

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10

www.toten-dekksenter.no

Ø Y S T R E  S L I D R E

Sentrum Installasjon AS
Ringvegen 13, 2815 Gjøvik • Tlf: 61138680

www.sentrum-installasjon.no

Vi støtter Norges Handikapforbund 
Hedmark Oppland

Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune, 
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid 
med Pascal Norge 
– Kultur for alle

J E V N A K E R

Jevnaker Elektriske Forretning
3520 Jevnaker, Tlf. 61 31 11 99

Anonym giver
Støtter NHF

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

Sælshagadn 82, 
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

D O V R E

Skåtådalen 4, 2660 Dombås 

Tlf. 905 19 506

Tlf.: 61  13  10  00

LARSENS

Bjorliheimen hotell 
og møtesenter AS

2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

www.bjorliheimen.no

L E S J A

Korgveien 25, 2619 Lillehammer
Tlf. 530 25 600  •  www.bilia.no

Hovemovegen 33, 2624 Lillehammer
www.tronrudmjosbygg.no 

Tlf: 46 84 60 00

N O R D R E  L A N D

R I N G E B U

Ø S T R E - T O T E N

V E S T R E  T O T E N

Hveem Elektro AS
2848 Skreia

Tlf.     61 16 65 90
Mob. 46 41 35 58

G A U S D A L
Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal AS

2651 Østre Gausdal, tlf. 95 83 58 48

G J Ø V I K
Bertel O. Steen - Hedmark/Oppland avd.

1471 Lørenskog, tlf, 61 17 40 33

S E L
Takseringskontoret Otta AS
Mob: 959 69 811 • www.takseringskontoret.no

G A U S D A L

Presisering Sandra Sømo
I forrige utgave av Innlandspos-
ten hadde vi et intervju med 
NHFU-medlemmet Sandra Sømo. 
I forbindelse med saken ønsker 
Sømo å presisere et par ting. 

– I saken står det skrevet at 
jeg har flyttet til Hamar fordi det 
er vanskelig å komme seg fram 

med rullestol på Rena. Det føler 
jeg er feil framstilt. Jeg ønsker ikke 
å sverte kommunen. De har gjort 
mye bra for meg. 

Og: I saken står det at PNES gir 
bevissthetstap og lammelser. 

Sømo kan fortelle at diagnosen 
også gir en rekke andre plager.
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Hjelpemiddelrapport klar
Mandag 6. februar presenterte ekspertutvalget for hjelpemiddelområdet sin rapport.
Av: Karen Kvam

Ekspertutvalget på hjelpemiddelområdet har levert 
sine forslag til endringer i hjelpemiddelpolitikken. De 
kunne vært verre, men er like fullt et hardt angrep på 
den gode ordningen Norge har i dag. Kort oppsum-
mert er utvalgsmedlemmene uenige om hvor mye av 
hjelpemiddelordningen som skal overføres til kom-
munene. På den andre siden er de enige om å ta grep 
for å forenkle og effektivisere formidlingen. Utvalget 
ble nedsatt i november 2015 og startet arbeidet i 
januar 2016.

Ønsker statlig

Handikapforbundets største bekymring i denne saken, 
har vært at store deler av hjelpemiddelformidlingen 
vil bli overført til kommunene. I forbindelse med 
utredningen av dette spørsmålet, har utvalget gjort en 
begrepsavklaring av begrepet basishjelpemidler, som 
ble brukt i regjeringens forslag. Utvalget har valgt å 
begrense seg til enkle, høyfrekvente hjelpemidler som 
ikke krever individuell tilpasning.  Utvalget foreslår 
videre å opprette et prioriteringsutvalg, som skal defi-
nere hvilke hjelpemidler som omfattes av begrepet. Et 

flertall av ekspertutvalgets medlemmer, deriblant Lars 
Ødegård fra brukersiden, sier klart nei til å overføre 
slike hjelpemidler til kommunene. Et mindretall har 
derimot gått inn for en overføring.

Boligtilpasning

Et annet alvorlig forslag som har fått flertall i utvalget, 
er forslaget om å overføre fastmonterte hjelpemidler 
til boligtilpasning, som trappeheis, takmonter person-
løfter m.m. til Husbanken og kommunene. Det er viktig 
å påpeke at forslaget ikke er enstemmig vedtatt, et 
mindretall på to, deriblant Lars Ødegård, tok dissens.

Under pressekonferansen ble utvalgslederen spurt 
om dette betyr at retten til bolighjelpemidler blir svek-
ket. Han påstår at retten vil bestå, men innrømmer 
at finansieringen vil bli organisert som rammebevilg-
ninger via kommunene. Vår erfaring er at rammebev-
ilgninger gjør det langt mer problematisk å få det man 
har rett til, og derfor i praksis innebærer svekkede 
muligheter. Dette forslaget er også alvorlig i lys av at 
regjeringen samtidig foreslår å redusere tilgjenge-
lighetskravene til boliger.

FRAMTIDEN: Hjelpemiddelpolitikken er i endring. Hvordan skal framtiden se ut?  Foto: Colorbox
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Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

KONTAKTER
Regionkontorleder:
Kjersti B. Fremstad
61 10 83 10
kjersti.fremstad@
nhf.no

Organisasjonskon-
sulent:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no

Regionsstyret:

Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no

Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no

Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

Svein Bjørklund
901 79 279
svein@east.no

Remi Johansen
917 79 008
remi.johansen@
me.com

Ungdomskontakt:
Petter Naustvik
482 90 959
p-nau@msn.com

Lokallagene:
 
NHF Land
Arild Flaten 
911 37 453
ariflate@online.no

NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten
Ragnhild Hansen
950 87 225
j.loevda@online.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no

NHF Lillehammer 
omg.
Inger Marie Hansen
61 25 56 94
ingemahansen@
gmail.com

NHF Vågå
Mariann Moen
996 93 844
mmoen@online.no

NHF Sel
Hans Eglum
61 23 35 57
heglum@online.no

NHF Løten
Steinar Aas  
62 59 24 55
986 29 077
s-aas3@online.no

NHF Elverum og 
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

NHF Skjåk
Mari Langleite Bar-
rusten
918 01 228
jobarrus@online.no

NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
62 96 36 93
sveinsosv@ 
hotmail.com

NHF Hamar og 
Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
synnbra@online.no

NHF Trysil
Else Jorunn Fuglaa-
moen
62 45 12 54
elsejorunn@yahoo.no

NHF Stor-Elvdal og
Rendalen (kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
elioddveig.olsen@
gmail.com

Handikappede barns
foreldreforening
HBF Innlandet
Torstein Thinn  
(kontakt)
986 44 144
thostein.thinn@ 
gmail.com

Landsforeningen for
kvinner med
bekkenløsningsplager
LKB Innlandet
Ann-Jorunn Magnus-
sen
450 27 625
annjorunnmagnussen
@hotmail.com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet
Randi Mellem
916 39 145
rin-mel@online.no

Landsforeningen for
ryggmargsskade
LARS Hedmark/Opp-
land
Peter Andersen
926 56 711
oslosan@online.no

Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Einar Olav Skogholt
957 02 774
olaskogh@online.no

Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten M. Engen
924 50 739
kirsten_1946@ 
yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@ 
live.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark
Inger-Marie  
Nordengen
926 55 043
lfn.innlandet@ 
gmail.com

Mer tilskudd

Et like alvorlig forslag dreier seg om å øke bruken av 
tilskudd på hjelpemiddelområdet framfor den ut-
lånsordningen vi har i dag. Dette betyr innføring av 
flere egenandeler fordi det offentlige ikke finansierer 
hjelpemidlene fullt ut. Begrunnelsen er å få bedre 
kostnadskontroll. Lars Ødegård tok dissens også i 
dette spørsmålet. Dette med tilskuddsordninger er 
noe Handikapforbundet allerede har advart mot flere 
ganger. De siste årene har funksjonshemmede med 
utsatt økonomi og store hjelpemiddelbehov har blitt 
hardt rammet av nye tilskuddsordninger.

Forenkling og effektivisering

Det er ellers enighet i utvalget om noen hovedgrep 
for å forenkle og effektivisere hjelpemiddelformidlin-
gen.

• å styrke brukerpassordningen for erfarne 
brukere

• å styrke bestillerordningen og korte ned saksbe-
handlingen

• å styrke kapasiteten og kompetansen i førstelin-
jetjenesten, dvs. ergoterapeutene i kommunene

Samfunnsdeltakelse og selvstendighet

Forslaget er ellers tydelig på at hjelpemiddelformi-
dlingen skal bidra til funksjonshemmedes samfunns-
deltakelse og selvstendighet, i tråd med FN-konven-
sjonen for funksjonshemmede. Her understrekes det 
at hjelpemidler har høy nytteverdi og bør prioriteres 
høyt.

Vi følger opp saken
Etter at rapporten var lagt fram sa statsråd An-
niken Hauglie at forslagene trolig vil bli sendt på 
høring på vanlig måte. I så fall kommer vi selvsagt 
til å levere høringsuttalelse. Denne saken er av stor 
betydning for Handikapforbundets medlemmer og 
alle de 420 000 funksjonshemmede som per i dag 
har hjelpemidler.

Både de overføringene til kommunene som er 
foreslått og forslaget om økt bruk av tilskudd er 
et angrep på en ordning som per i dag fungerer 
veldig bra. I utvalgets mandat står det at arbeidet 
må sikre at brukernes interesser ivaretas på en 
god måte – både hva gjelder ønsker og behov, og 
sikring av rettigheter, samt konsekvenser for den 
enkelte brukers økonomi. Da Stortinget behandlet 
kommunereformen, og besluttet at utvalget skulle 
oppnevnes, ble det gitt føringer om at hensynet 
til brukerne skal stå i fokus for den løsningen 
som blir valgt. Forslaget om å flytte hjelpemidler 
til boligtilpasning ut av folketrygden og over til 
kommunene bryter med disse forutsetningene. 
Føringer om mer bruk av tilskudd, i stedet for ut-
lån, er heller ikke i tråd med brukernes behov. Det 
samme gjelder høyfrekvente hjelpemidler, hvis de 
tas ut av folketrygden.

Saken kommer derfor til å bli høyt prioritert.
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Returadresse:
NHF Innlandet
Storgata 14
2815 Gjøvik

Neste Innlandsposten kommer i juni

Årsmøtet i Elverum
– Er du delegat på årsmøtet til NHF Innlandet, og under 30 år? Vi betaler egenandelen 
din, lokker organisasjonskonsulent Jorun Granberg.
Av: Jo E. Brenden

NHF Innlandet ønsker å stimulere til flere unge inn i 
organisasjonen. Derfor lokker man for først gang med 
gratis årsmøtedeltakelse for de under 30, ved at man 
betaler egenandelen for disse delegatene.

– Det er et tilbud man bør slå til på, for det er lagt et 
spennende program i år. Og som vanlig er det middag 
og sosialt samvær, med quiz på kvelden. Vi gleder oss i 
alle fall veldig til årsmøtet, sier Jorun Granberg.

Annethvert år er det årsmøte, annethvert år 
vårkonferanse. I år er det tid for årsmøte igjen. 

Datoene blir fredag 28. og lørdag 29. april. Og 
stedet er denne gangen er Rica Elgstua i Elverum, hvor 
man tidligere også har hatt årsmøter.

– Vi har mange spennende temaer som skal tas opp 
i løpet av helgen. Vi skal ha et søkelys på omstillings-

prosessen i Sykehuset Innlandet. Her vil vi få noen fra 
Sykehuset Innlandet til å komme og informere om 
stoda, sier Granberg.

Nylig la man fram en hjelpemiddelrapport.
– Derfor blir det naturlig nok også en seanse rundt 

hjelpemidler og hjelpemiddelpolitikk når vi samles, sier 
Granberg.

Man skal også se litt på NHF-framtiden. Og det kan 
bli tid til et brukermedvirkningskurs i løpet av helgen.

Fra sentralstyret i NHF får vi besøk av Tove Linnea 
Brandvik. Brandvik har tidligere sittet på Stortinget, 
og er leder for politisk avdeling i ULOBA Indipendent 
Living Norge. 

I tillegg til styremedlem i NHF, er hun også styreled-
er i Beitostølen Helsesportsenter.

TIL ELVERUM: I år blir det årsmøte på Elgstua i Elverum igjen. Foto: Jo E. Brenden


