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REGIONLEDERENS ORD

Nå må vi snart kunne
si det er sommer.
Den lot vente på seg,
sola og varmen, men
den som venter på
noe godt venter ikke
forgjeves.
Av Toril Heggen Munk, regionleder

Jeg er ute i hagen hver dag. For å se om noe av det jeg
plantet sist år er på veg opp og har overlevd, eller jeg
planter noe nytt andre steder. Lager nye bedd rett og
slett. Det er det fine med denne tiden. Å følge med
syklusen til plantene. Så ser jeg jo også at løvetannen
har gode dager nå; passelig med fuktighet og varme
gir gode vekstvilkår. I dag står epletrær, plommetrær,
kirsebærtrær i hagen vår i full blomst, og en humle
fór akkurat forbi meg i sin jakt på godsaker. Humler
skal vi passe godt på, og de vil vel kanskje også besøke
løvetannen i tillegg til det andre som blomstrer. Å følge
med på spirer er morsomt, men spirer kan være så
mangt. Det kan også være den oppvokste slekt.
På årsmøtet i NHF Innlandet i år var det mange nye
ansikter, og flere av dem hadde ikke grått hår. Det var
spennende. Vi har jo sett det en stund nå, at det skjer
noe med Norges Handikapforbunds Ungdom, mest
sentralt, men vi har også registrert gjennom nettsidene
og bladene til de andre regionene at det har dukket
opp ungdomsstyrer her og der. Nå ser det ut til at vi
også skal lykkes med det, endelig.
Jeg skriver at det var fint å ha dem på årsmøtet, og
det mener jeg. Samtidig så tenker jeg at skal vi klare å
bygge opp et sterkt NHFU i Innlandet, så må det være
på ungdommens premisser. Det betyr at vi ikke må
fortvile hvis de ikke dukker opp på lokallagsmøter i hopetall for å være med på åresalg og snitter. De er ikke
her nå for å redde lokallagene, De skal bruke tid på seg
selv for så på sikt komme for å ta rotta på oss gamle og
overta på sin måte. Finne sin veg.

fordi vi har hatt et arbeid gående nå i et års tid. Endringsagenter har vi blitt kalt. Vi kjenner godt styringsdokumentene våre, «prinsipprogram», «rammeplan»,
virksomhetsplaner med mer. Det vil si vi kjenner godt
til at de finnes, men det som er spørsmålet er om vi
kjenner innholdet i dem. Og enda viktigere, forstår
vi konsekvensen av det som står der? Jeg er noen
ganger i tvil, rett og slett fordi jeg ser tillitsvalgte som
lar være å gjøre noe, eller gjør noe som er i strid med
det NHF står for. Det skal vi gjøre noe med nå, hvis vi
får gjennomslag på landsmøtet. Nå kommer det et
samfunnsoppdrag og et interessepolitisk program som
i detalj sier noe om hvem NHF er og hva NHF mener
på ulike områder. Disse dokumentene vil være et godt
arbeidsredskap for tillitsvalgte i lokallag, i ulike råd og
utvalg, i regioner, landsforeninger, sentralstyret, ungdomsstyrer og administrasjoner både her og der. Vi
har behov for enkle og praktiske dokumenter som tar
hensyn til at det viktigste vi gjør er det vi gjør, ikke hvor
ofte eller hvor mange planer vi lager.
Når landsmøtet er over, ja da tar vi oss ferie. Og
uansett om du drar til Kuala Lumpur eller tar ferie i din
egen hage så håper jeg du får en god ferie.
Og så klæmer vi på til høsten og jobber med
hjelpemiddelformidling og valg og andre viktige ting.
God ferie!

Snart er det sommer, og med den kommer NHFs
landsmøte på Lillestrøm. I år er det litt spennende
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KJERSTIS TANKER

Regjeringen har sendt
rapporten «En mer
effektiv og framtidsrettet hjelpemiddelformidling» på høring.
Av Kjersti Bjørnstad Fremstad,
regionkontorleder

Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg, som har gått
gjennom hjelpemiddelområdet på bestilling fra regjeringen. Forslaget dreier seg blant annet om at kommunene
kan overta mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet.
I dag har vi hjelpemiddelsentraler med solid fagkunnskap, og hjelpemidlene blir finansiert via folketrygden. Det betyr at enhver skal få dekket sine behov,
uavhengig av hvor i landet de bor. Vi kan ikke risikere at
tilgangen til hjelpemidler blir avhengig av den enkeltes
egen lommebok eller kommunebudsjettet, eller av hva
slags kompetanse som finnes lokalt.
Hjelpemidler, som rullestol og trappeheis, er helt
grunnleggende nødvendige for at funksjonshemmede
kan fungere i hverdagen, leve selvstendig, delta sosialt
og bidra i samfunnet. Alternativet kan fort bli at mange
trenger mer praktisk hjelp og/eller blir mer isolert.
Norges Handikapforbund har oppfordret alle
høringsinstanser om å gi tydelige innspill om at
hjelpemiddelformidlingen må forankres i den statlige
folketrygden, at vi må beholde hjelpemiddelsentralene,
og at forenklinger og innovasjon er veien å gå. En framtidsrettet hjelpemiddelformidling utvikles ved å:
• Følge Stortingets føringer om at hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt.
• Beholde retten til alle hjelpemidler ved varig funksjonsnedsettelse i folketrygden for å sikre tilgang til
hjelpemidler på alle livsområder. Dette inkluderer enkle,
høyfrekvente hjelpemidler og fastmonterte hjelpemidler i
bolig og til adkomst.
• Videreføre dagens utlånsordning. Ikke innføre tilskudd og egenandeler.

• Satse videre på det nasjonale formidlingssystemet
med hjelpemiddelsentraler med spesialkompetanse, som
bidrar til likeverdig og helhetlig problemløsning.
• Styrke kommunenes kompetanse innen rehabilitering og øke antallet ergoterapeuter.
• Modernisere IKT-løsninger og forenkle rutiner. Styrke
brukerpassordningen og bestillingsordningen.
• Satse på hjelpemidler og formidling av gode løsninger i utdanning og arbeid.
• Satse på forskning og utvikling.

Engasjementet i denne saken har vist seg å være
stort, og vi kan allerede glede oss over at mange av
høringsuttalelsene som er sendt inn er i tråd med våre
anbefalinger.

Nå gjenstår det bare å se om sittende regjering velger
å lytte til et overveldende flertall av høringsinstansene.

Engasjert? Vi søker deg!
Vi søker deg som er engasjert i interessepolitiske saker!
Likestilling, BPA, universell utforming, økonomiske levekår, 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 arbeide 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

Alt fra årsmøtet � side 5–11
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JORUNS HJØRNE

I skrivende stund er
det mai, og sommeren
er rett rundt hjørnet.
Gresset er på vei til å
grønnes, og på trærne
ser vi grønt nytt løv.
Av Jorun Granberg,
organisasjonskonsulent

Spirer og gror gjør det også i NHF Innlandet. På årets
årsmøte hadde NHF Innlandet ikke mindre enn fire
delegater under 30 år, og en så vidt over (som også ble
valgt inn i regionstyret for perioden 2017-19). Innlandet
har også fått sin egen fadder fra sentralstyret i NHFU,
Martine Eliassen fra NHFU Trøndelag, som også deltok
på årsmøtet. Nå jobber vi med å få til flere aktiviteter
og møteplasser for ungdommene. Vi skal ha våre
egne aktiviteter, og de vil også få mulighet til å delta
på arrangement i de andre NHFU-regionene. Først ut
er Storbyweekend i Bergen 22.–25 juni, arrangert av
NHFU Sør-Vest, der vi håper å få sendt noen av ungdommene. Her vil de lære mer om NHFU sitt arbeid,
knytte kontakter med ungdommer som allerede har
opprettet NHFU-lag rundt om i landet, og forhåpentligvis få inspirasjon og motivasjon til videre arbeid og
engasjement i Innlandet.
Videre skal Innlandet ha vår egen dagskonferanse

om inkluderende arbeidsliv 18. oktober på Hamar, der
fokus vil være spesielt på ungdom med funksjonsnedsettelse og arbeidslivet. Her vil blant annet både NAV i
Hedmark og Oppland delta, og Fylkesmannen i Oppland kommer for å fortelle om sin trainèeordning mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi planlegger også
en helgesamling for ungdom på Einarstun til høsten.
Denne helgen er ikke endelig satt enda, her er tanken
at de unge selv skal få være med å legge premisser for
innholdet og tidspunkt. Mer informasjon kommer!
Nå har vi sendt ut et brev til de lokale lagene om
muligheter for økonomiske bidrag til ungdomsarbeidet, som hovedsakelig vil skje regionalt på grunn av
det lave antallet ungdom. LFS Oppland ga uoppfordret
5000; til ungdomsarbeid allerede før vi rakk å spørre,
så vi håper flere lag ser seg i stand til å avse en sum
til dette viktige arbeidet. Skal NHF ha en framtid som
organisasjon, er vi avhengig av å få med yngre krefter.

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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– Fortjener et «gullkort»

MØTTE BRUKERNE: Administrerende direktør hos Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, møtte NHF Innlandets medlemmer under
årsmøtet. 
Foto: Jo E. Brenden

Mange funksjonshemmede er storforbrukere av spesialisthelsetjenestene. Sykehuset
Innlandet-direktøren mener denne pasientgruppa er verdt å lytte litt ekstra nøye på.
Av: Jo E. Brenden

Sykehuset Innlandets 10.000 ansatte møter i snitt
2.510 pasienter i døgnet, som kommer fra 48 kommuner, i et geografisk område på størrelse med Danmark. Mange av disse er funksjonshemmede som er
innom sykehusene ofte.

Bedre framtid
– Jeg gruer meg mer enn jeg gjør til andre møter. Det
er nesten litt skummelt, og man blir litt ydmyk. For
her er det samlet mange folk som kan veldig mye om
sykehus og som vet hva som viktig, sa administrerende
direktør hos Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard til Innlandsposten under årsmøtesamlingen
til NHF Innlandet i april.
Hun snakket om idéfaserapporten og framtidig
sykehusstruktur, og kom også inn på temaet habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet.
På Elverum ble hun møtt med nysgjerrighet og
engasjement fra NHFerne.
– Har Sykehuset Innlandet en egen strategi rundt
funksjonshemmede?
– Veldig mange funksjonshemmede får store deler
av de helsetjenestene de behøver i kommunene og
så får de, som andre, ta del av spesialisttjenestene.
Mange funksjonshemmede er storforbrukere av
spesialisttjenester. Egentlig skulle jeg ønske at vi så på

det på samme måte som bonuskort på fly; at det er de
som får «gullkort» som blir behandlet best og som vi
skal lytte litt ekstra til. De kan gi oss gode råd og innspill for å skape bedre tjenester for framtiden.

Mer samarbeid
– Kan det bli aktuelt å samarbeide mer med foreninger
som NHF?
– Vi har regelmessig kontakt via brukerutvalget,
men dialogen mot enkeltbrukere og enkeltorganisasjoner må vi bli flinkere på. Også må dere i NHF hjelpe
oss slik at vi klarer å lage tjenester som er nyttige. Ikke
bare når det blålys og akutt, men også kronikertjenestene.
– Vi ønsker brukerne med oss.
Regionkontorleder Kjersti Bjørnstad Fremstad hos
NHF Innlandet lover at det skal skrives en grundig
høringsuttalelse med innspill fra de funksjonshemmedes ståsted rundt sykehusenes framtidige organisering.
Under fagprogrammet på fredagen under årsmøtet
ble det også tid til en oppdatering på hjelpemiddelområdet av seniorrådgiver Lars Ødegaard fra hovedkontoret i NHF.
Trond Wæhler fra NHF Lillehammer snakket om
arbeid i kommunale råd.
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Dro snittalderen ned

FRAMTID: Hanne Slettum og Amund Hagejordet var nykommere på NHF Innlandets årsmøte i april.

Foto: Jo E. Brenden

For første gang på mange år gikk snittalderen på deltakerne på NHF Innlandetårsmøtet ned. Takket være Hanne Slettum og Amund Hagejordet.
Av: Jo E. Brenden

– Er det ikke fint å se så mange unge fjes på årsmøtet
vårt? Vi har tatt et tak for å få flere unge hit og oppfordret lokallagene til å lete fram de yngre. Vi trenger
sårt å få disse med videre. For framtiden vår, sa en
lykkelig Kirsten Engen i NHF Innlandet-styret.
Flere av deltakerne var nemlig vesentlig yngre enn
snittalderen denne gangen.
Hanne Slettum (23) og Amund Hagejordet (28) fra
Landsforeningen for ryggmargsskade Hedmark og
Oppland var to av debutantene.
– Førsteinntrykket av NHF Innlandet er veldig bra.
Jeg er egentlig veldig ny i LARS-sammenheng også. Jeg
gikk inn som varamedlem så sent som i mars, opplyser
Amund.
Også Hanne er relativt fersk. Hun gikk inn i LARS i
juli i fjor.
– Det er viktig å vise engasjement; å være med og
vise at vi har et liv vi også. Vi oppholder oss ikke bare
innenfor hjemmets fire vegger, sier Hanne.
– Også må vi være med for å kunne påvirke framtidens lover og forskrifter. Vi kan skape muligheter for
resten av livet, sier Amund.
Hanne, som kommer opprinnelig fra Torpa og
bor på Lillehammer, fikk hjerneslag som ettåring og
utviklet CP. Det ble starten på en tøff oppvekst.
– I 2007 begynte jeg med idrett og fikk et voldsomt

løft, for da følte jeg at jeg mestret noe.
Hun har tatt ti medaljer i norgesmesterskap i ulike
skyteøvelser. En satsing mot Paralympics måtte dessverre kuttes på grunn av at utdanningsløpet kolliderte
med mesterskapsambisjonene.
Amund kommer fra Nord-Fron, og bor også på
Lillehammer.
– Jeg skadet meg i en stupeulykke i 2008. Har en
høy nakkeskade. Etter en periode med opptrening på
Sunnås ble det tilbake på utdanning og videreutdanning.
Han jobber i dag som analysemedarbeider i Eidsiva
Bredbånd.
– Hva blir viktige saker for dere?
– Brukermedvirking i sykehusene, sier Hanne.
– Tilgjengelighet og tilrettelegging er viktig. Målet
er å være med og utforme samfunnet slik at det blir
mest mulig likestilt. Alle skal kunne leve livene slik de
ønsker, sier Amund.

Velkommen til oss!
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– Det handler om frihet
Martine Eliasson mener flere unge må
inn i NHFU, for å få et friere liv.
Av: Jo E. Brenden

Under årsmøtet til NHF Innlandet var Martine Eliassen (26) fra NHFU Trøndelag til stede for å informere
om og lodde stemningen for å starte opp et NHFUlokallag i Innlandet.
– Jeg skal vel fungere som en fadder, sier Martine
og smiler.
Hun var selv med på å starte opp et lokallag av
NHFU hjemme i Trondheim og vet hvilke utfordringer
som kan oppstå.
– Feilen mange gjør er at de bruker altfor mye tid
på ting de egentlig ikke trenger å bry seg så mye om.
– Så hva kan du gjøre for de unge i Innlandet?
– Det handler om å informere hva NHFU går ut
på, svare på spørsmål og komme med noen tips og
triks. Mange vet ikke hva de skal gjøre når de skal
starte opp en forening, og tror det dreier seg om
mye kjedelig papirarbeid. Men det handler om å
begynne i det små. Finne ut hva man vil jobbe med
og hvilke saker man skal jobbe mot.
– Det gjelder først og fremst å komme i gang og
ha det sosialt sammen. Hvem som skal bli leder,
nestleder økonomiansvarlig og så videre kan komme
på plass senere.
– Er ungdom klare for å engasjere seg for NHF og
NHFU?
– Ja, veldig mange ungdommer er engasjerte,

men de har ikke fått noe informasjon om hva NHFU
går ut på og hva vi står for. Det handler om å finne
dette engasjementet og jobbe derfra. Grunnen til at
jeg begynte å engasjere meg var at jeg var med på en
nasjonal weekend for NHFUere, kalt Storbyweekend.
Etter å ha vært med på denne weekenden forsto jeg
mer hva politikk går ut på.
– Politikk handler om min hverdag og de barrierne jeg møter som hindrer min frihet. Jeg fikk en
voldsom lyst til å kjempe imot de hindringene som
gjør at jeg ikke kan leve et liv på lik linje med andre.
Det handler altså om frihet.

Her er det nye NHF Innlandet-styret
Under årsmøtet i april
ble nytt regionstyre i NHF
Innlandet valgt.
Her er navn, verv og et
ansikt du kan forholde
deg til.

Steinerbarnehagen

Velkommen til oss!

Fra venstre: Regionleder Toril Heggen Munk, ungdomskontakt Christoffer Kongshaug, nestleder
Shaqir Rexhaj, 1. varamedlem Svein Bjørklund og styremedlem Synnøve Bratlie. Bak fra venstre: 3.
varamedlem Øystein Espelund, styremedlem Remi Johansen og styremedlem Kirsten Engen. Ikke til
stede på bildet: Gunn Haugen, 2. varamedlem. 
Foto: Jo E. Brenden
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på Hedemarken
- en alternativ
barnehage
Rudolf Steinersv. 42,
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
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NÅR SIKKERHET TELLER

Avansert produksjon på Dokka - Salg til hele verden

Bevegelighet. Komfort. Sikkerhet.
Mercedes-Benz Vito en flerbruksbil som gir deg masse plass og komfort på
korte og lange turer. Det lagt stor vekt på sikkerhet og komfort i den rikholdige listen av standard- og ekstrautstyr. Uansett ønske lager vi bilen akkurat
slik du vil ha den, vi kaller det lukseriøs skreddersøm. Sett ditt personlige
preg på bilen og nyt kjøreturen i din nye Vito.

• Hjørnesteinsbedrift i Nordre Land kommune
• Verdens mest automatisert bolteproduksjon
• Høykvalitets festelementer til hele verden

Forbruk blandet kjøring: 0,64 liter pr/mil. CO2-utslipp: 169 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen Lillehammer Motorcentral AS,
Industrigata 58A, Lillehammer,
tlf. 61 27 16 60, www.boslillehammer.no

Gamlevn. 94, 2615 Lillehammer
Sentralbord: 61052311
Vakttelefon: 97029403
E-post: rorleggern@rorleggerne.no

www.haugogruudvvs.no
Din totalleverandør av byggevarer og trelast

Telefon: 61 14 38 50
post@bstoten.no
www.byggsenteret-toten.no

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

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Uttalelse fra Norges Handikapforbund Innlandet:

Idéfaserapport framtidig sykehusstruktur
For å sikre brukerne i Innlandet best mulig behandling, er det nødvendig å bygge opp store fagmiljøer
som tiltrekker seg god kompetanse. Dette er særlig
viktig når utvikling av ny teknologi krever større
kunnskap blant helsepersonell. Samtidig er det
nødvendig å sikre helhetlig og koordinert behandling
av pasientene. Tilgjengelig hjelp på et sted, slik at
en unngår transport mellom ulike sykehus, er også
viktig. Sett i sammenheng med målsettingen om å gi
merverdi for pasientene og fremme god kvalitet i behandlingen, er det vår vurdering at et nytt hovedsykehus bør etableres ved Mjøsbrua.
Modellene 1A, 1B og 1C vil etter vår vurdering gi trygge
og gode tilbud, med en samling av faglig kompetanse,
ny tilpasset bygningsmasse, stort nedslagsfelt og derfor
mulighet til opparbeide kompetanse og erfaring til utføre
spesialisert behandling, og nytt medisinsk utstyr. Dette er et
valg som setter pasientenes behov i sentrum.
Folk som ikke er brukere av omfattende tjenester i
helsevesenet, ser svært ofte nærheten til sykehus som en
trygghet. De som har alvorlige og sammensatte lidelser,
er opptatt av å bli behandlet av dyktige helsearbeidere og
slippe å bli sendt rundt omkring. Når det gjelder tilgjengelighet ser NHF Innlandet at et hovedsykehus i Innlandet vil
innebære at mange brukere vil få lengre reisevei til spesialisthelsetjenesten enn de i dag har. Det er derfor viktig, og
en forutsetning for vår anbefaling av modellene 1A, 1B og
1C, at det må satses langt sterkere på desentraliserte poliklinikker og lokalmedisinske sentre. Vi trenger å bygge ut
dette nivået i midten, som skal arbeide i nært samspill med
ambulansetjenesten og med kommunene. En rekke behandlingstilbud vil kunne gis i kommunal regi, slik at mange
brukere slipper å reise til hovedsykehuset.
Et hovedsykehus ved Mjøsbrua vil bety en størst mulig
samling av fagkompetanse, som igjen kan gi en mer
helhetlig støtte, utvikling av mest mulig enhetlige behandlingsprosedyrer og dermed gjøre
utviklingen av den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved de lokalmedisinske sentra,
mer robust. I en framtidig sykehusstruktur vil det være behov for
desentraliserte spesialisthelsetjenester, spesielt innenfor poliklinikk
og dagbehandling. En samling av
funksjoner i et hovedsykehus ved
Mjøsbrua vil gjøre det mulig å bruke
mer ressurser desentralt. Det legges
til grunn at poliklinisk virksomhet og
dagbehandling og eventuelt døgntilbud videreføres på sammenlignbart nivå ved eksisterende sykehus
og lokalmedisinske sentra i hele
regionen.
Å samle beredskapsfunksjoner
vurderes til å være viktig. Ett stort
akuttsykehus vil medføre tilgjengelig
personal med høyt kompetansenivå
hele døgnet. Det vil videre bidra til å
gi mer robuste fagmiljøer. Samlokalisering av spesialisthelsetjenester
i ett sykehus vil medføre at flytting

mellom sykehusene ikke lenger blir nødvendig. Dette har
sannsynligvis positiv effekt for pasientene.
NHF Innlandet støtter en samlokalisering av somatikk,
psykiatri og rus med plassering ved hovedsykehuset. Samlokalisering er viktig fordi det er behov for et helhetlig tilbud
for alle, og vi ønsker å sidestille psykiatri, rus og somatikk.
Det er ikke slik at en enten blir syk mentalt eller fysisk, men
ofte utløses en mental sykdom av fysiske sykdommer og
rus, og omvendt.
For å få til en enighet om et hovedsykehus ved Mjøsbrua
– ber vi om at det snarlig kommer konkrete utspill i forhold
til innhold på de sykehusene som er pr. i dag. Dette for å
fjerne frykten for å sitte uten tilbud – eller med et dårlig
generalist-tilbud.
Norges Handikapforbund Innlandet mener:
• Det må bygges et komplett hovedsykehus, så lite som
faglig mulig, men forsvarlig.
• Det må legges til grunn at poliklinisk virksomhet, dagbehandling og døgntilbud videreføres på sammenlignbart
nivå ved eksisterende sykehus i hele regionen.
• Psykiatri, rus og somatikk samlokalisert.
• Det må skje en utbygging og faglig opprusting av Distriktspsykiatriske Sentra (DPS) og Lokalmedisinske Sentra
(LMS).
• Habilitering- og rehabiliteringstjenester som ikke har
behov for nærhet til sykehus, skal ikke samlokaliseres.
• Når det er mulig skal spesialistene komme til
pasientenes nærmiljø, ikke pasientene til spesialisten.
• Det må sees på akuttfunksjoner ved eksisterende
sykehus.
• Styrking av prehospitale tjenester, deriblant en luftambulansebase plassert i Mjøsområdet.
Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund
Toril Heggen Munk
Regionleder

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

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

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

STATSBYGG.NO
Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

Beitostølen Helsesportsenter
Ungdom og unge voksne

Beitostølen Helsesportsenter tilbyr opphold for ungdom og unge voksne.
Tilbudet er tilrettelagt for ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelse. Fokus på:
• Aktivitet med jevnaldrende i en utviklende og sosial ramme
• Gruppetilbud med individuelle tilrettelegging
• Tilpasset aktivitet etter årstid og ønsker - eventuelt med aktivititshjelpemidler
• Kosthold, utdanning og arbeid etter behov
For mer informasjon og søknad: www.bhss.no - 61340800 - legekontor@bhss.no

Aktivitet og deltakelse gjennom livet - www.bhss.no
Innlandsposten nummer 2 ● 2017
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Presenterte NHF-visjoner

PÅ ÅRSMØTET: Tove Linnea Brandvik møtte deltakerne på NHF Innlandet årsmøte.

Foto: Jo E. Brenden

– Verden har forandret seg, sier medlem av sentralstyret i NHF, Tove Linnea Brandvik.
Under årsmøtet tegnet hun et bilde av hvordan framtidens NHF kan se ut.
Av: Jo E. Brenden

– Bestillingen er at NHF skal ha et nytt samfunnsoppdrag og en ny strategi, sier Tove Linnea Brandvik,
medlem av sentralstyret i NHF.
Under årsmøtet i NHF i april fikk hun sin egen seanse der hun gikk gjennom forslagene til ny strategi og
interessepolitisk program for NHF 2017–2019.
– Hvorfor er vi til? Vi har fortsatt igjen litt å gjøre. Vi
skal lede samfunnet mot full likestilling. Vi skal gjøre
lover og rettigheter til hverdag og virkelighet. Og vi skal
være et sterkt fellesskap, erklærer Brandvik.
For å nå NHFs mål er hun klar på at forbundet
oftere må søke samarbeid.
– Stadig oftere klarer vi å slå oss sammen med
andre organisasjoner for å få gjennomslag for det vi
ønsker. Vi lever i et demokrati, og det kan ofte bety at
vi lever i et flertallsdiktatur. Det vil si at mer enn halvparten må være enige med oss. For å bli en synlig kraft
må vi få med oss andre og vi må løfte fram det som
forener oss, sier Brandvik.
I den nye strategien skal ordet «vi» skal bli enda
viktigere for NHF framover.
– Vi’et skal bli tydeligere. Hvem er vi? Vi er alle. NHF
er alle, organisasjonen er alle, sammen er vi alle, sier
Brandvik.
Synlighet skal prioriteres:
– Vi må legge til rette for synlighet på alle flater. Der

har vi en jobb å gjøre. Hvor ofte er det man ser funksjonshemmede i TV-ruta? Og vi må ikke være redde
for å sette i gang flere aksjoner. Det er handlinger som
skaper endring.
NHF har slitt med synkende antall medlemmer og
lag, høy snittalder og lav aktivitet. Arbeidet med å få
inn flere unge skal styrkes ytterligere.
– Det er raust med sølvgrått hår i organisasjonen
vår. Men: Vi har tenkt å leve ut i evigheten, så vi var
nødt til å gjøre noe. En av de tingene jeg er mest stolt
over er prioriteringen av ungdomsorganisasjonen, og
at vi har blitt enige om at vi ikke skal legge fingrene
bort i hva de gjør. Den respekten over at den neste
generasjonen gjør ting på sine egne måter, må vi ha,
sier Brandvik og fortsetter:
– Vi kunne ha gitt råd og skapt en organisasjon som
vi hadde vært stolt over på 70-tallet, men ungdommen
må få være i fred. Og den ungdomsaktiviteten som
vi nå ser i hele landet, er noe av det vakreste vi kan
oppleve. Det bobler, det lever og gror, og nye talenter
dukker opp.
Dette skal NHF prioritere:
1) Endre holdninger. 2) Gå foran i likestillings- og
rettighetsarbeidet. 3) Være der folk er. 4) Si ifra. 5) Stå
sammen. 6) Være synlige. 7) Satse ungt. 8) Styrke og
støtte hverandre. 9) Fornye og forandre.
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Innlandsprofilen: Remi Johansen

Vil ha arbeid til folket
– Å ha en jobb betyr alt, sier Remi Johansen. NHF Innlandet-styremedlemmet står på
barrikadene for et inkluderende arbeidsliv.
Av: Jo E. Brenden

Engasjementet har alltid vært der, siden Remi Johansen bare 12 år gammel og var med i Gjøvik handikapungdomslag.
– Jeg ble valgt til sekretær på det første møtet.
Siden da har jeg vært inn og ut, hit og dit, i forskjellige
styreverv lokalt, regionalt og sentralt.
Organisasjons-CV-en er lang. Blant annet har han
vært leder i NHFU sentralt.
Tilbake i 1995 forsøkte Remi og starte opp fylkeslag
for Norges Handikapforbunds ungdom i Oppland.
– Vi var oppe og gikk et års tid, så døde det ut fordi
ungdommene ble opptatt av andre ting.
Blant annet fordi Remi valgte å dra fra Gjøvik for å
gå på folkehøgskole på Stabæk.
– Jeg gikk på medie- og kommunikasjonslinje. På
den tiden var jeg veldig opptatt av å skaffe meg selv
en karriere innenfor radio. Jeg har vel vært innom det
meste av lokalradio rundt Mjøsa, både som programleder, utegående reporter, redaksjonsassistent og produsent. Alle ledd, alle funksjoner, sier Remi og smiler.
Radiokarrieren strandet paradoksalt nok da han
fikk tilbud om sin første faste radiojobb:
– Lønna var så lav og arbeidsbetingelsene var så
dårlig at jeg fant ut at det var mye mer å tjene på å gå
på uføretrygd. Da forlot jeg radiobransjen. Jeg la mikrofonen på hylla, sier Remi og ler.
I mange år var Sosialistisk Venstreparti hans havn:
– Mens de satt i regjering, så gikk de inn for tidlig
ultralyd. Da følte jeg, som mange andre, et behov for å
melde meg ut. Jeg forlot partiet som hadde vært mitt
siden jeg var 16 år gammel.
Men da kommunevalgkampen startet opp for to
år siden kjente Remi at han savnet politikken. Da en
person i partiet Rødt ringe for å spørre pent om han

kunne tenke seg å stille opp for partiet, takket han ja.
– Jeg fikk beskjed om at navnet mitt skulle føres opp
langt nede på lisa. Men, så gikk valget som det gikk på
Gjøvik. Arbeiderpartiet måtte plutselig ha hjelp av en
drøss med partier for å skaffe seg flertall, og måtte fri
til Rødt for å beholde ordføreren. Og da måtte man ha
Rødt-folk i råd og utvalg, og jeg hadde vel en erfaring
og ballast som appellerte litt. Dermed ble jeg spurt om
å bli nestleder i hovedutvalget for helse og omsorg og
velferd. Og der sitter jeg fortsatt.
– Jeg er et politisk dyr. I organisasjonslivet har man
også en mulighet til å jobbe for viktige saker i samfunnet. I NHF får jeg engasjert meg for like rettigheter og
plikter. At alle skal ha samme muligheter.
På fritiden er han familiemann, gift med Ellen og
pappa til Eivind Andreas på åtte år og Per Alexander på
23 år, som har forlatt redet for lenge siden.
Remi er også med på kjelkehockeylaget Mjøsa
Pikes, som holder til på Lillehammer».
Han er født med en ryggskade som gjør at han
bruker vekselvis krykker og rullestol. I NHF fant han en
bredde som appellerte, men Remi brenner særlig for
saker som omhandler arbeidsliv og studier:
– Kort og godt: Det som skal til for at også funksjonshemmede kommer seg ut i arbeid og blir værende
der. Det er mye som kan ligge i dette: Universell
utforming, BPA, lover og regler og holdningsskapende
arbeid i forhold til arbeidsgivere.
Remi drar en selvopplevd historie:
– En gang så skulle jeg undersøke mulighetene for
utplassering ved en bedrift, men arbeidsgiveren var
skeptisk. Han sa at arbeidsplassen var for trang, at det
var for mye søyler og at alt var for lite tilgjengelig. De
trodde det ikke gikk an å ta imot meg. Men, jeg kunne

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

Telefon:

Sted/dato:
Underskrift:

SMS: Send NHF MEDLEM til 2160
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«Jeg la mikrofonen
på hylla»
Remi Johansen

Remi Johansen
Alder: 42
Bosted: Gjøvik
Familie: Gift med Ellen (48).
To sønner: Per Alexander
(23) og Eivind Andreas (8).
Verv: Leder for fylkeskommunalt råd i Oppland, vara
i brukerutvalget i NAV Oppland og styremedlem i NHF
Innlandet.
da få lov til å ta meg en tur for å se
hva som måtte gjøres med lokalene
for at noen som meg en gang skulle få
jobbe der. Det eneste jeg fant var en
søppeldunk ved makuleringsmaskinen som måtte flyttes.
– Historien sier kanskje litt om
holdningene der ute: At mange arbeidsgivere ser på det som vanskelig,
ja, kanskje umulig å ta imot funksjonshemmede. Men så viser det seg at
det bare er småting som skal til.
I ti år var han BPA-rådgiver for
ULOBA.
– En veldig all right tid. Jeg følte
at jeg hjalp folk til å finne veien til
friheten. Å matche rett personlig assistent med bruker er som en nøkkel
og lås som skal passe sammen. Når
man får dette til å passe, ja da får man
friheten til å leve det livet man ønsker.
De siste tre årene har han jobbet
for ulike vekstbedrifter i Oppland,
blant annet gjennom Lipro Lillehammer og arbeidslivssenteret til NAV.
Remi har løftet folk med nedsatte
arbeidsevner eller andre utfordringer
inn i arbeidslivet igjen. Nå tar han selv
en liten timeout fra jobb for å bli sosionomstudent. Han har i alle fall søkt
om studieplass til høsten.
Målet er å bli jobbkonsulent.
– Jeg har selv vært inn og ut av jobber og vet at det kan være vanskelig å
finne seg et meningsfylt arbeid.
– Å ha en jobb å gå til, å betale
skatt og føle at man bidrar i samfunnet er helsefremmende.
Neste Innlandsprofil:
Amund Hagejordet

Innlandsposten nummer 2 ● 2017
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Livet snudde med iSave
Norges Handikapforbunds iSave-program
gir fattige funksjonshemmede bedre
økonomiske levekår, samtidig som de
opplever fellesskap, møter respekt og får
nytt håp for framtiden.
Tekst: Tone Elin Liavaag og Ingrid Christine Sandnæs,
oversatt og redigert av Karen Kvam.

Sylvia er 30 år og er ryggmargsskadd. Hun bor på
landsbygda i Uganda og er aleneforsørger for de fem
barn sine – den eldste er 13 og den yngste bare tre.

En mulighet til å forsørge seg selv
I 2014 ble Sylvia med i den inkluderende spare- og
lånegruppa We Can Manage. Gruppa er en del av et
iSAVE-program som Norges Handikapforbund støtter i
det fattige landet Uganda. Et program som skal sikre at
de som ikke har inntekt får økonomisk trygghet og en
mulighet til å forsørge seg selv.
Da Sylvia ble med i spare- og lånegruppa hadde
hun så godt som ingenting. Likevel klarte hun å spare
små beløp hver uke. I dag har hun en liten bedrift
som selger tre og kull. Hun er i stand til å forsørge alle
barna og seg selv. I tillegg har hun fått selvtillit og livet
har fått ny mening. Endelig har hun fått håp for framtiden – ikke bare for seg selv, men også for barna sine.

Respekt og framtidshåp
James (52) har bygget seg sin egen mølle, skritt for
skritt og sten på sten. James har en deformert fot og er
avhengig av stokk, han har også seks barn i alderen 2
til 14 og en kone som avhenger av inntekten hans.
Før James ble med i en spare- og lånegruppe sto
han på bar bakke. Jobber var ikke å oppdrive, han fikk
ikke lån til å drive en virksomhet og ble ikke respektert.
Etter et par års sparing, snudde alt. I gruppa møtte
han mannen han startet møllen sammen med. Til å
begynne med malte de bare mel til lokalbefolkningen,
men etter hvert spredde det seg rykter om møllen og

G A U S D A L
Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal AS
2651 Østre Gausdal, tlf. 95 83 58 48

G R A N
Granhøi Alderspensjonat AS - 510446
Postboks 8980, 7439 Trondheim, tlf. 61 33 04 99

N O R D - A U R D A L
Olav Holdal Lastebiltransport
2917 Skrautvål, Tlf. 99 22 57 62
__________________________________________________

Aurdal Fjordcamping og Hytter AS
2910 Aurdal, Tlf. 61 36 52 12
__________________________________________________
G A U S D A L
Hagen Grusforretning
AS AS
Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal
2901 Sagernes, tlf. 61 36 45 08
2651 Østre Gausdal, tlf. 95 83 58 48

MENING: Sylvia har fått en helt ny livssituasjon etter at hun ble med
i spare- og lånegruppa. 
Foto: Poul Henning Nielsen

stadig flere kom til dem for å male kornet sitt.
Nå har James og samarbeidspartneren flere
ansatte, og de maler korn for et stort antall kunder
langt utover sitt eget lokalsamfunn. Han har blitt en
respektert mann som har håp for barnas framtid. Ingenting av dette så han for seg for bare tre år siden.

Dokumentert effekt

Norges Handelshøgskole har studert effekten av
spare- og lånegruppene i iSAVE
Ø Ytil Eat stadig
R
flere
N O R D R E L A N D og ser klare tegn
deltakere
opplever
å
få
det
bedre.
S & B Stenersen AS
Dokka Begravelsesbyrå AS
2636 Øyer, Tlf.ikke
61 27 78bare
90
Bedringen gjelder
pri2870 Dokka, Tlf. 61 11 20 00
__________________________________________________
vatøkonomien, men også livsHaraldsen Auto A/S
kvaliteten.
2870 Dokka, Tlf. 61 11 00 22

R I N G E B U
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag SA
2634 Fåvang, tlf. 61 24 57 50

S E L
Otta Minibuss Service
2670 Otta, tlf. 90 90 30 24
N__________________________________________________
O R D R E L A N D
Rudi og
Skogum Bygg AS
Dokka
Begravelsesbyrå
AS
2670Dokka,
Otta, tlf.
2870
Tlf.6161231160200100
__________________________________________________

Etter å ha blitt en del av en inkluderende spare- og lånegruppe, føler
deltakerne seg mer respekterte. De
er stolte av å være selvhjulpne og har
fått nytt håp for framtiden.

G R A N
Haraldsen Auto A/S
Innlandsposten
nummer
2870 Dokka,
Tlf. 61 11 00 22 2 ● 2017
Granhøi Alderspensjonat AS - 510446
Postboks 8980, 7439 Trondheim, tlf. 61 33 04 99
R I N G E B U
N O R D - A U R D A L
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag SA
2634 Fåvang, tlf. 61 24 57 50
Olav Holdal Lastebiltransport

Ø Y E R
S & B Stenersen AS
2636 Øyer, Tlf. 61 27 78 90
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N O R D - A U R D A L

Ø S T R E - T O T E N

Hveem Elektro AS
Skrautvålsvegen 65, 2900 Fagernes
Tlf. 61 36 29 50
www.sanne-hauglid.no

Avdeling Gjøvik

Kallerudsvingen 5, Pb. 1030, 2804 Gjøvik
Certego sentralbord: 09145
Mail: post.gjovik@certego.no
www.certego.no

Jernbanev. 22, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 90 00
www.nord-aurdal.kommune.no

2848 Skreia

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

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Skal du ha ferskere egg
må du kjøpe høne!

www.kroonmaskin.no
Skal du ha ferskere egg
må du kjøpe høne!

J E V N A K E R

Jevnaker Elektriske Forretning

2850 Lena
Tlf. 61 16 21 50

Bakken og Bakken A/S

Industrivegen 30, 2850 Lena
Tlf. 61 16 23 10
www.toten-dekksenter.no

3520 Jevnaker, Tlf. 61 31 11 99

L I L L E H A M M E R
Litra Grus

Hovemovegen 78, 2624 Lillehammer

Tlf. 61 27 06 30 • www.litragrus.no

Kongsvegen 53, 2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 60 36 00 • www.ranheim.no

Valdres Murerforretning AS
Kongsvegen 55
2920 LEIRA I VALDRES
Mob.: 915 28 151

N O R D R E

– elektro i Oppland
L U N N E R

L A N D

Ø Y S T R E

S L I D R E

Sælshagadn 82,
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

Mobil 91 81 69 19
V E S T R E

T O T E N

V Å G Å

Ottadalen
Installasjon AS

Hunnselvvegen 10, 2830 Raufoss
Tlf. 61 15 98 50

Industrivn. 4, 2680 Vågå
Tlf. 61 23 22 40

NHF har inngått samarbeid med Expain, som tilbyr smertereduserende produkter basert på innovativ teknologi. Samarbeidet innebærer at alle medlemmer får
20 % rabatt på Expain produktene ved kjøp i nettbutikken. Prisene er meget
hyggelige.Vi har prøvd ut flere av produktene, og er veldig positive til
Expain-serien. Rabatten utløses gjennom kjøp i Expains nettbutikk
www.expain.com og ved å bruke rabattkoden 20NHF. Gratis frakt!
Bestilling kan også gjøres per telefon: 48 44 50 45

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
Innlandsposten nummer 2 ● 2017
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E I D S K O G

R E N D A L E N

S T A N G E

Stange
kommune

Rendalen Bensin
og Dekkservice AS
ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth
Tlf. 950 27 702

H A M A R

Sparebank 1 Regnskapshuset
Østlandet AS avd. Hamar
Tlf: 62 55 05 50

Storgt. 45, 2335 Stange
Tlf. 62 56 20 00
www.stange.kommune.no

R I N G S A K E R
ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad
Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

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

Holmlundvn. 2, 2312 Ottestad
Tlf. 91690440
www.kbelektro.no

T R Y S I L

Høyfjellssenteret Fageråsen
2420 Trysil
www.fjellgutta.no

Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Tlf. 62 54 36 20

K O N G S V I N G E R

RR

Maskin AS

RR

Maskin AS

Vi kjenner Trysil

Vi kjenner Trysil

Alt innen inkontines og alt
for bruk av stomiprodukter.
L Ø T E N

Tippekiosken VI-TO
v/ Mona Skjærstad

Meierivegen 2, 2340 Løten
Tlf. 62 59 02 97
N O R D - O D A L

Tlf. 908 83 900
www.kvarberg-as.no

Ta kontakt
for et for
uforpliktende
Ta kontakt
et uforpliktendetilbud!
tilbud!
tlf: 91540563, Epost: ronnlans@bbnett.no
Ronny tlf:Ronny
91540563,
Epost: ronnlans@bbnett.no
Rolf tlf: 95759974
Rolf tlf: 95759974

2422 Nybergsund

Tlf. 95 49 60 00 • post@westrum.no
www.westrum.no

Tlf. 62 45 27 00
Mob. 90 17 23 83
www.trysilsnekkeri.no

S T O R - E L V D A L

www.trysilbil.no

Nord-Odal

2120 Sagstua
Bruk ditt lokale forsikringsselskap

A L V D A L
Espeland Transport AS

Tlf. 62 97 88 50

T R Y S I L

R I N G S A K E R

Varli AS

Stensli Gjenvinning AS

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

2381 Brumunddal, Tlf. 46 81 50 00
_____________________________________________________

Trysil Kommune

Dala Økonomi AS

2560 Alvdal, tlf. 62 48 80 80

E L V E R U M
Johansen Skogsdrift AS
2411 Elverum, Tlf. 99 52 73 27

2421 Trysil, Tlf. 62 45 77 00

2381 Brumunddal, Tlf. 62 34 96 00
_____________________________________________________

K O N G S V I N G E R

Å S N E S
Flisa Taxisentral

Smedstuen Kran & Transport AS

Maskinservice Bøhnsdalen

2270 Flisa, Tlf. 62 95 00 99
_____________________________________________________

Atico AS

2270 Flisa, tlf. 62 95 26 66

2390 Moelv. Tlf. 91 79 16 47

V Å L E R
Forestia AS

2435 Braskereidfoss, tlf. 62 42 82 00

2212 Kongsvinger, Tlf. 97 14 71 65

N O R D - O D A L
Mellem Bygg og Interiør AS
2120 Sagstua, tlf. 62 97 88 10

Vi ønsker å takke alle våre annonsører!
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Grendahl: – Spillmeldingen skuffer stort
Tirsdag 2. mai, var Spillmeldingen, Meld. St. 12 (2016–
2017) «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk», oppe til Stortingsbehandling. Resultatet er dessverre
dårlige nyheter for Norges Handikapforbund. Vi mister
den forutsigbare kompensasjonen på om lag 20 millioner
kroner per år og vil måtte søke om å få ta del i Norsk Tippings overskudd på lik linje med mange andre organisasjoner.

Velkommen til oss!

Folkeparti og Senterpartiet, men dessverre valgte Venstre
og Sosialistisk Venstreparti å støtte regjeringspartiene.
Dermed ble regjeringen sikret flertall for de endringene
de ønsket å gjennomføre. Og nå er altså Spillmeldingen
vedtatt i Stortinget. Jeg er utrolig skuffet over dette utfallet,
men kan med hånden på hjertet si at vi har gjort alt det vi
kunne for å forhindre det.

Steinerbarnehagen

på Hedemarken

Fram til nå har Handikapforbundet, sammen med ni andre
organisasjoner, fått en fast årlig andel av Norsk Tippings
overskudd etter en såkalt fordelingsnøkkel, gjerne kalt
tippenøkkelen. Andelen har vært en kompensasjon for
inntektstapet vi fikk etter at Norsk Tipping fikk monopol på
spilleautomater i 2007. For oss har dette dreid seg til om
lag 20 millioner kroner i året.

Når det er sagt, er ikke bildet fullt- så
som vi fryktet.
ensvart
alternativ
For det første har Stortinget lagt inn et premiss om at
barnehage
alle de organisasjonene som nå mister forutsigbarheten
vil være søkeberettiget. Dette har det tidligere vært stor
Rudolf Steinersv. 42,
usikkerhet om. Det er ellers lovet
at søknadskriteriene
2312 Ottestad
skal være objektive og sikre rettferdighet.
Tlf. 62 78 28 09En annen positiv
nyhet er at Norsk Tippings overskudd
øker år for år, det vil
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
si at potten vi må søke fra blir større.
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Spillmeldingen foreslo at organisasjonenes faste andel av
tippemidlene skulle utgå, med unntak av for de tre store
beredskapsorganisasjonene Røde Kors, Redningsselskapet
og Norsk Folkehjelp. I stedet ble det foreslått en ordning
der organisasjonene blir nødt til å søke om disse midlene
på lik linje med alle de organisasjonene som har stått
utenfor kompensasjonsordningen.

Konkurransen om tippemidlene vil uansett bli hard. Nå må
vi sette alt inn på å vise at vi er en sterk og viktig organisasjon som trengs i samfunnet. De organisasjonsendringene
som er foreslått i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosjektet er dermed viktigere enn noen gang. Heldigvis
er det vedtatt at den overgangsordningen som vi er en del
av, skal gjelde ut 2018.

Siden Spillmeldingen kom 16. desember har Handikapforbundet drevet en intens lobbyvirksomhet for å prøve
å sikre fortsatt forutsigbarhet. I samarbeid med de andre
organisasjonene som har stått i fare for å miste dette
viktige inntektsgrunnlaget, har vi hatt flere møter og
omfattende korrespondanse med alle de politiske partiene. Vi lyktes med å snu både Arbeiderpartiet, Kristelig

Vi har halvannet år på å omstille oss, og det skal vi klare. Vi
skal ikke kaste inn håndkleet, men brette opp ermene og
vise at vi fortjener vår del av potten.

Arnstein Grendahl,
generalsekretær i Norges Handikapforbund

Dele med deg
Banken med
=kundeutbytte

En gang i året deler vi ut
kundeutbytte til alle våre
kunder. Kunnskap, gode råd,
trygghet og opplevelser
deler vi med deg hele året.

sparebanken-hedmark.no
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Hva gjør vi i valget?

STEMME: NHF vil markere seg ved valget. Frøydis Sund og Karin Andersen stemte i 2009. 

Foto: Jo E. Brenden

11. september skal vi – norske menn og kvinner – gå til valgurnene og avgi stemme i
stortingsvalget. Hva har Norges Handikapforbund med stortingsvalget å gjøre, tenker
du kanskje? Jo, det kan være ganske mye.
Av: Karen Kvam

Politikere og politiske partier vil gjerne spille på lag
med velgerne og befolkningen. De er vanlige folk,
og vet ikke alt – og det er her vi kommer inn. Norges Handikapforbund hjelper politikerne med å få
kunnskap om hverdagen og virkeligheten for funksjonshemmede, og vi foreslår og/eller krever forbedringer
der det trengs. Vi gjør det stadig, i saker som angår
enkeltpersoner i små kommuner og i store, nasjonale
saker som handler om å vedta lover som har betydning for oss. I forbindelse med valget skjer dette i
mange sammenhenger og på ulike måter.
Blant mye annet hjelper vi de politiske partiene
med å utforme partiprogrammene sine. Partiprogrammene beskriver den politikken partiene skal gå til
valg på. Politikken som avgjør hvilke verdier som skal
ligge til grunn for de avgjørelsene som blir tatt, hvilke
mål de vil sette for framtida, de planene de vil realisere i den perioden de har foran seg, de løftene de
vil gi velgerne sine. For vår del kan dette være: Hvilke
tilgjengelighetskrav som blir stilt, hvem som skal få

BPA, hvilke hjelpemidler det skal være egenandeler på,
hvor mye vi skal betale hos fysioterapeuten, for bare å
nevne noe. Og vi gjør vårt beste for å hjelpe dem med
å forme en god politikk.
Allerede rundt årsskiftet leverte vi våre innspill til
partienes programmer. Vi er imidlertid ikke de eneste
som sender innspill til partiene. Samtlige partier får et
stort antall oppfordringer om å mene både det ene og
det andre om alt mellom himmel og jord. Derfor er det
ikke alle som velger å ta inn de innspillene vi sender.
I mars, april og mai avholdt partiene sine
landsmøter, der de vedtar partiprogrammene. Siden
den tid har vi gått inn for å lese programmene, finne
ut om partiene har en politikk som vil føre til et bedre
samfunn etter vår målestokk. Vi har ennå ikke kommet
helt i havn, men kan røpe at noen partier er skuffende
ignorante hva angår behovet for å fjerne det gapet
mellom på den ene siden – de rettighetene funksjonshemmede har på papiret – og på den andre – de mulighetene man har til å få disse rettighetene realisert.
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Tips fra NAV ved uhell
Et punktert dekk og stopp på grunn av flate batterier, er blant uhellene som er mest vanlige. Det
kan derfor være lurt å ha et par ekstra dekk og
svinghjul tilgjengelig til den manuelle rullestolen.
Husk også på at den elektriske rullestolen eller
scooteren alltid skal stå til ladning når den ikke er i
bruk for å unngå at du blir stående fast langs veien
med flatt batteri.
Bruker du rullestol, og skal til utlandet, anbefaler vi at du tar med ekstra dekk. Du kan også
kontakte hjelpemiddelsentralen om uhellet er ute.
Vi har flere samarbeidspartnere i utlandet hvor vi
kan formidle kontakt, eller vi kan gjøre en avtale
om at du legger ut for reparasjonen og får utgiftene refundert når du kommer hjem.
Dessverre hender det at noen av våre brukere
på scooter eller i elektrisk rullestol kolliderer med
biler. Det er heldigvis sjelden vi har fått tilbakemelding om personskader, selv om rullestolen har
fått en trøkk. Om du skulle komme bort i noe slikt,
er det viktig at du noterer ned navn på føreren,
bilnummeret og hvilket forsikringsselskap vedkommende har. Ta gjerne bilder og tegn et kart over
det som skjedde. Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen for å melde skaden. Hjelpemiddelsentralen
vil ta kontakt med forsikringsselskapet for å få
refundert utgiftene til reparasjon.

I et av verdens rikeste land, blant de beste i verden
å bo i – men ikke for alle, det vet vi. Heldigvis er det
ikke bare vi som har tatt dette innover oss. Flere partier imponerer med sin offensive og konkrete politikk.
Lurer du på hvem? Følg med på nettsidene nhf.no
utover våren.
Til sommeren begynner valgkampen for alvor.
Da skal vi også gjøre oss gjeldende. Vi skal arrangere politikerdebatter rundt omkring i landet, den
første på landsmøtet vårt i midten av juni. Vi skal
være til stede på Arendalsuka, som er Norges største
møteplass for politikere, fagfolk, næringsdrivende og
frivilligheten, den tredje uka i august. Der skal vi gjøre
vårt til at politikerne blir oppmerksomme på oss,
våre saker og hva vi står for. I år skal vi spesielt dele
ny kunnskap om ekskluderingen i skolen og funksjonshemmedes svekkede økonomiske levekår. Har
du noen ideer til aktuelle saker eller aktiviteter i ditt
lokalmiljø? Ta gjerne kontakt med regionkontoret for
å få hjelp til å få til noe.
En annen og ikke uvesentlig faktor, er at det er
våre stemmer som avgjør hvor mange mandater de
politiske partiene får på Stortinget – og i noen tilfeller
om et politisk parti kommer over sperregrensen og
i det hele tatt får en plass. Og, ut fra mandatfordelingen og (tidvis intense) forhandlinger – hvem som
ender opp med å danne regjering. Våre stemmer er
viktige. Demokratiet er viktig. Men får vi utøvet våre
demokratiske rettigheter? Er stemmelokalene og
valgordningen tilgjengelig for alle?
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KONTAKTER
Regionkontorleder:
Kjersti B. Fremstad
61 10 83 10
kjersti.fremstad@
nhf.no
Organisasjonskonsulent:
Jorun Granberg
61 10 83 10
jorun.granberg@
nhf.no
Regionsstyret:
Leder:
Toril Heggen Munk
958 68 892
toril-hm@online.no
Nestleder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
shaqirrexhaj@
hotmail.com
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41
408 75 342
synnbra@online.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
lerik-en@online.no
NHF Lillehammer
omg.
Øystein Espelund
906 39 330
o-oespe@online.no
NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 344
mmoen@online.no
NHF Sel
Hans Eglum
911 28 840
heglum@online.no
NHF Løten
Steinar Aas
986 29 077
s-aas3@online.no
NHF Elverum og
omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37

Kirsten Engen
924 50 739
kirsten_1946@
yahoo.no

NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no

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

NHF Glåmdal
Anette W. Børresen
915 994 399
awalmann@live.no

Ungdomskontakt:
Christoffer
Kongshaug
995 51 537
1985kongshaug@
gmail.com

NHF Odal
Svein Ove Svendsen
472 63 368
sveinsosv@
hotmail.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 Hamar og
Omegn
Synnøve Bratlie
408 75 342
synnbra@online.no
NHF Trysil
Else Jorunn
Fuglaamoen
975 56 384
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
Magnussen
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/
Oppland
Anders Nupen
Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no
Landsforeningen for
polioskadde
LFPS Oppland
Annelise M. Krågsrud
915 32 749
perkraag@online.no
LFPS Hedmark
Håkon Jacobsen
480 92 853
haakon.jac@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
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@
gmail.com

Norges Handikapforbund Innlandet
Storgata 14, 2815 Gjøvik
Tlf.: 61 10 83 10
nhf.innlandet@nhf.no
facebook.com/nhf.innlandet
facebook.com/einarstun

Innlandsposten nummer 2 ● 2017

Returadresse:
NHF Innlandet
Storgata 14
2815 Gjøvik

Sjekk bildene
til NHF-Rolf
NHF Elverum og omegns, Rolf Kristiansen, har en lidenskap for naturfoto. Her
er noen av hans blinkskudd.
Av: Jo E. Brenden

– Jeg satt godt kamuflert, da elgen kom ruslende, stille
og rolig. Den hadde nok dårlig syn, for den bare stilte
seg opp. Da fikk jeg tatt bildet, på 30 meters hold, forteller Rolf Kristiansen.
Det som gjør bildet unikt er det enorme «parykkhornet» som elgen er utstyrt med. Parykkhorn vokser
ut som følge av hormonforstyrrelser.
Ellers har Kristiansen med sine to Nikonkameraer
med telelinse, tatt flotte bilder av stripegås, traner og
rustender.
– Jeg fikk et «kassekamera» i 1954, og begynte å
fotografere. Siden da har jeg vært hobbyfotograf; tatt
naturbilder og bilder av selskap. Det er en spennende
hobby, for er man på rett plass til rett tid så kan man
få virkelig gode bilder, sier Kristiansen.
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