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ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj
Regionleder

Regionlederen mener

Foto: colourbox.com

Vinteren og våren er over, og årsmøtene er vel gjennomførte både i lokallagene og i regionen. Sommeren er snart
over oss, selv om det ikke nødvendigvis føles slik med
fem grader og striregn i skrivende stund. Selv vil jeg takke
veldig mye for den fornyede tilliten som regionleder i
NHF Innlandet. Det er også svært gledelig at vi nå har
utvidet regionstyret fra fem til syv faste medlemmer, i
tillegg til ungdomsrepresentant og tre varamedlemmer.
Forhåpentligvis vil dette gi oss muligheten til å jobbe
enda mer aktivt enn vi har gjort det foregående året.
Vi har også et håp om å få opprettet enkelte nettverk
innenfor regionen som kan være spesielt ansvarlig for
enkelte temaer og ha en operativ rolle i saker som angår
disse temaene.
Jeg har også et stort ønske om at perioden fra 2019
til 2021 vil by på et enda tettere samarbeid mellom
regionstyret og lokallagene og landsforeningene. Vi har
et ønske om å jobbe tettere med dere, og jeg vil veldig
gjerne ha en prat med alle lagene for å høre hva dere
tenker og hva dere er opptatt av. Sammen utgjør vi NHF
Innlandet og sammen skal vi skape en bedre hverdag
og et mer inkluderende samfunn for mennesker med

nedsatt funksjonsevne. Vi har et sterkt ønske om å få til
et felles møtepunkt mellom lokallagene og regionen i
løpet av 2019, og forhåpentligvis vil dere høre noe fra oss
angående dette i løpet av de kommende månedene.
Et annet område som blir svært viktig i de to kommende
årene er de kommunale rådene for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Disse rådene er vår beste mulighet
til å drive påvirkningsarbeid i saker som angår mennesker
med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunnene. Det er
en unik mulighet til å få innsikt i relevante saker og
gir oss dermed sjansen til å operere som vaktbikkje og
si fra når noe ikke er slik vi mener det skal være. Nye
rådsmedlemmer skal oppnevnes i forbindelse med valget
til høsten, og min oppfordring er å prøve å få noen fra
deres lokallag inn deres lokale råd, om mulig. Sammen
skal vi sørge for å utgjøre en forskjell de neste årene!
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- annonser

Vi hjelper deg å lykkes!

Bilpark:
I 06565 Drosjene Lillehammer Taxi er det i dag
i alt 27 personbiler/stasjonsvogner.
3 drosjer med 8 seter/passasjerer.
3 med 16 seter/passasjerer.

✓ Elektrofag ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
✓ Service og samferdsel ✓ IKT-servicefag

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

8 og 16 seters minibusser er bygd for
håndtering av rullestol

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?

Fra 1. juli benytter vi bestillingsappen TaxiFix

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet
i et trygt miljø.
www.krokeide.vgs.no

Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565
Kundeservice: 61222020

www.06565.no

- Over 100 års erfaring med transport
- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport
- Over 100 års erfaring med transport

-

Tilstede i hele Norge og Sverige

-

Besøk oss på: www.litra.no

- Tilstede i hele Norge og Sverige

ENTREPRENØR

Svein Ove´s

STILLASE OG UTSTYRSLEIE AS

HÅVELSRUDVEGEN 1, 2770 JAREN

Utleie av:
• Stillase • Forskaling • Lift
• Gravemaskin • Minidumper
• Stubbefreser • Kvisthugger
• Verktøy/utstyr av alle slag
Besøk vår hjemmeside

www.sveinoves.no

Tlf. 93 06 76 75
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-

Besøk oss på: www.litra.no

- annonser

Alle våre saler er tilgjengelige
for rullestolbrukere.

1. korrektur

Hamar Kino aksepterer
ledsagerbevis utstedt av
Hamar kommune, og andre
norske kommuner.

2-19

www.hamarkino.no

NHF Hedmark

Velkommen til oss!

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker
og treffes på ringsaker@scandichotels.com
eller telefon 623 50 100

SCANDIC HAMAR

Steinerbarnehagen

ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

på Hedemarken
- en alternativ
barnehage
Rudolf Steinersv. 42,
2312 Ottestad
Tlf. 62 78 28 09
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Forestia AS
Damvegen 31
2435 Braskereidfoss,
Tlf. 38 13 71 00
forestia.kundesenter@byggma.no

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighetspris, 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
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg

Ikke stem inn de som
stenger andre ute

Joruns tanker

I NHF har det i over et år vært intens jobbing i en tverrregional prosjektgruppe, som har hatt som hovedoppgave
å utarbeide budskap, saker og materiell til årets valg.
Sentralstyret har landet på to hovedsaker som skal
frontes av NHF – tilgjengelige skoler og BPA. Det betyr
ikke at NHF ikke vil jobbe med andre interessepolitiske
saker. Men, det er disse to temaene som vil få størst vekt,
og der NHF sine ansatte og tillitsvalgte vil få en egen
verktøykasse med materiell som kan brukes til aktiviteter
og tiltak.
Hvorfor er dette viktige temaer? Både BPA og
tilgjengelige skoler handler om inkludering, likestilling og
deltakelse for enkeltmennesker på et helt grunnleggende
plan. Gode, hensiktsmessige BPA-ordninger og reelt
tilgjengelige nærskoler er helt essensielt for at alle
skal delta, på lik linje, i nærsamfunnet sitt. I tillegg er
både BPA og tilgjengelige nærskoler begge saker som
ligger under det kommunale styringsapparatet, og som
lokale kommunestyrer (og administrasjon) har stor
påvirkningskraft på. Trykket i valgkampen vil være mot
kommunene, og det handlingsrommet de har, og må ta,
for å få dette til å fungere på en langt bedre måte enn i
dag.
Vi vet fra tidligere kartlegginger av opptil 80 % av
norske skoler ikke er tilgjengelige. Ikke bare for elever
med nedsatt funksjonsevne, men også for foresatte,
søsken og andre som også skal ha samme mulighet til
å delta på aktiviteter i regi av skolen. Nærskolene er
ofte et nav i lokalsamfunnet. Her arrangeres 17. mai,
hyggekvelder, dugnader og mange skoler leier ut lokaler
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til bursdager etc. Når en så stor andel av skolene faktisk
ikke er tilgjengelige, har det stort betydning. Dyrt å
tilrettelegge skolene sier du? Det er ofte et argument
som brukes for å forsvare situasjonen. Nå viser helt
fersk forskning fra Oslo Economics (2018) at det faktisk
er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på universell
utforming av grunnskolen. Nyttevirkningene er
betydelige. Dette er argumenter som vi skal ta med inn
i valgkampen, til de lokale politikerne og til de som skal
stemme ved valget.
Vi vet også at BPA-ordningen er et viktig
likestillingsverktøy. En brukerstyrt assistanseordning
gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv, i
stedet for å måtte innrette livet etter kommunale rutiner
og timeplaner. Stortingets intensjon er at man skal ha
styringsrett over eget liv. Man skal selv bestemme når,
hvor, hvordan og fra hvem man vil ha assistanse. Allikevel
opplever altfor mange i dag at dette ikke fungerer
slik. Man opplever å få for få timer, at regelverket er
rigid og vanskeliggjør deltakelse og fleksibilitet, og at
kommunene ser på BPA som en helsetjeneste og ikke
et frigjøringsverktøy. Mange opplever at de må kutte
ned på sosiale aktiviteter og samfunnsdeltakelse, og at
brukerstyringen er langt sterkere i teori enn praksis. I
valgkampen blir et av kravene til kommunene at de må
sørge for at praksis i kommunene følger intensjonene i
lovverket.
NHF har et motto i valgkampen som vi skal bruke
gjennom hele perioden, i materiell, på sosiale medier og i
all kommunikasjon både med politiker og velgere:
Ikke stem inn de som stenger andre ute! Godt valg!
- Jorun

Foto: nhf.no

Opptrappingen til høstens store begivenhet er i
gang – kommune og fylkestingsvalg 2019. Selv om det
det store trykket vil komme etter sommeren, så er det
allerede nå mye som skjer.

- annonser

Dele med deg

1. korrektur

Banken med
=kundeutbytte

2-19

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

NHF Hedmark

sparebanken-hedmark.no
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Vi i Norge er veldig glade i å se på oss selv som
inkluderende og rause ovenfor alle, men når våre
folkevalgte stortingspolitikere stemmer mot å
innlemme FN-konvensjonen for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i norsk lov, til alt overmål
samtidig som Norge får sterk kritikk i Genève for sin
manglende innsats for funksjonshemmedes likestilling,
er vi ikke da litt skinnhellige?
Det var Sosialistisk Venstreparti med Karin Andersen
i spissen som fremmet forslaget for stortinget om å
innlemme FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Kun Rødt og en
enkeltstående representant fra Arbeiderpartiet stemte for
forslaget, mens alle de andre stemte mot. Samtidig ble den
norske regjeringen hørt av FN-komiteen som overvåker
konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
i Genève. Norge ratifiserte konvensjonen i 2013, men i
motsetning til for eksempel barnekonvensjonen har ikke
denne konvensjonen forrang for norsk lov. Konklusjonen
i etterkant av denne høringen ble at FN rettet relativt
skarp kritikk mot Norges valg om ikke å inkorporere
konvensjonen i norsk lov, og for ikke å ha noen klar
handlingsplan for å oppfylle konvensjonen.
For oss som kjemper for funksjonshemmedes
likestilling i samfunnet og stadig hører om
diskrimineringen som mennesker med nedsatt
funksjonsevne utsettes for, så fremstår det fullstendig
uforståelig hvordan stortinget kan stemme mot å
innlemme konvensjonen i norsk lov. Denne avgjørelsen
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føyer seg etter mitt syn inn i rekken av avgjørelser
som viser at våre folkevalgte rett og slett ikke har
satt seg inn funksjonshemmedes situasjon. En av
stortingsrepresentantene som stemte mot SVs forslag
refererte til det å innlemme FN-konvensjonen som det
«å slå inn åpne dører». Lignende retorikk møtte vi hos
stortingspolitikere fra Innlandet da vi snakket med dem
på Hamar 1. april, hvor de fleste sa at de ikke kjente nok
til saken, men at de antok at det ble stemt mot forslaget
fordi velferdsstaten vår allerede hadde like gode eller
bedre mekanismer for å sikre funksjonshemmedes
rettigheter og likestilling som FN-konvensjonen gir.
Et relativt provoserende utsagt å høre for mennesker
som kjemper for likestilling og likeverdig deltakelse i
samfunnslivet, men stadig møter flere lukkede enn åpne
dører.
Konklusjonen må være at majoriteten av våre
folkevalgte rett og slett ikke har peiling. De mangler både
kunnskap og innsikt i funksjonshemmedes situasjon.
Og de kommer nok ikke til å sette seg inn i det på
eget initiativ. Det betyr at det er vår oppgave å plage
politikerne med vår sak, hver eneste gang vi har mulighet
til det. Vi må ikke ta til takke med diffuse og avvikende
svar, derimot må kreve at politikerne setter seg inn i
funksjonshemmedes situasjon på lik linje med andre
minoriteter i samfunnet.
- Jørgen

Foto: colourbox.com

Jørgens hjørne

... å slå inn
åpne dører

- annonser

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 22 22 88 • E-post: hav@havas.no • www.havas.no

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og
på en energibesparende måte kan fraktes.

RAIZER

by Liftup
En ny patentert løftestol som er
en rask, sikker og mobil løsning når
en person har falt og trenger hjelp
til å komme seg opp igjen.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt
justere høyde på sete etter dine behov.

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Tekst: Jørgen Wien
Foto: Leif-Erik Engen

Regionårsmøtet 2019
og vårt nye regionstyre
I begynnelsen av april var det duket for årsmøte i NHF Innlandet på Hamar, hvor de
fremmøtte både fikk faglig påfyll og valgte et nytt regionstyre for de kommende to årene. Blant
annet gikk en erfaren traver ut av regionstyret, mens flere nye ansikter har kommet inn.

Fredag 5. april, årsmøtesamlingens første dag,
bød på flere interessante innlegg om blant annet
pasient- og pårørendeopplæring, arbeidet til vårt
ungdomslag, velferdsteknologi og fremtidens
rehabilitering. Vi fikk også to flotte innlegg om
rollen som likeperson ved to av våre dyktige
likepersoner, Randi Mellem fra Landsforeningen
for amputerte i Innlandet og Tom Skånsar
Borgersen fra Landsforeningen for slagrammede i
Oppland. Fredagen bød også på den tradisjonelle
årsmøtemiddagen, samt quiz og loddsalg.
Lørdag 6. april var satt av til selve årsmøtet,
og Stein Wilmann fra NHFs sentralstyre ledet
møtet med stødig hånd. Årsmøteagendaens siste
punkt var kanskje det mest spennende, da et nytt
regionstyre skulle velges. Valgkomiteen hadde lagt
frem en innstilling med et regionstyre bestående av
syv faste medlemmer, en utvidelse på to personer
fra det gamle styret som har hatt fem. Begrunnelsen
for dette var at regionstyret i Innlandet for tiden
er involvert på mange fronter og trenger ytterlige
krefter og flere styremedlemmer å spille på. I
tillegg var det foreslått tre varamedlemmer, og en
ungdomsrepresentant med tale- og forslagsrett ble
oppnevnt av NHFU Innlandet.
Benkeforslagene uteble og valgkomiteens
innstilling ble enstemmig vedtatt. Det betyr at
Mariann Brattland fra LARS Innlandet/NHF Vågå
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og Tor Guttormsen fra LARS Innlandet er nye
styremedlemmer, Anders Nupen Hansen fra LARS
Innlandet gikk fra varamedlem til fast styremedlem.
Gunnar Jarl og Petter Naustvik, begge fra NHF
Hamar og omegn, samt Trond Wæhler fra NHF
Lillehammer og omegn er alle nye varamedlemmer,
mens Hanna Fu Man Koppang er ny
ungdomsrepresentant i styret. Det betyr at Shaqir
Rexhaj og Kirsten Engen fortsetter som leder og
nestleder, mens Synnøve Bratlie og Remi Johansen
fortsetter som styremedlemmer. Svein Bjørklund er
en rutinert skikkelse i NHF Innlandet, men trekker
seg etter eget ønske ut av regionstyret. Bjørklund
sitter fortsatt som leder av NHF Glåmdal, og blir
forhåpentligvis fortsatt å se på arrangementer i regi
NHF Innlandet. Vi takker Svein for en langvarig
innsats i regionstyret! Christoffer Kongshaug
har også gått ut av regionstyret, da han satt som
ungdomsrepresentant i mangel av et eget NHFUlag i Innlandet. Nå som NHFU Innlandet er stiftet
tas denne rollen i regionstyret over av lagets leder
Hanna. Vi takker Christoffer for hans innsats i
styret, ikke minst arbeidet med å få med flere
unge. Hvis dere ute i lokallagene har innspill til
regionstyret må dere ikke nøle med å ta kontakt.
Kontaktinformasjon finner dere på nest siste side i
dette bladet.

Likeperson gjennom
mange år Randi Mellem
fra Landsforeningen for
amputerte delte av sin
erfaring.
Foto: Leif-Erik Engen

Over: Tom Skånsar Borgersen fra Landsforeningen for
slagrammede fortalte villig om sine erfaringer som likeperson og
ansvarlig for brukerkontoret ved sykehuset på Lillehammer.
Foto: Leif-Erik Engen.

Representanter fra NHF Trysil, NHF Skjåk og regionstyret i trivelig passiar under årsmøtemiddagen.
Foto: Leif-Erik Engen
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- årsmøter

Viktoria Kessler, Anette Børresen,
Wenche Lindberg og Gunn Heggen
Aas utgjør 2/3 av det nye styret i NHF
Glåmdal. Foto: Jorun Granberg

Vel gjennomførte
årsmøter i lokallagene og
landsforeningslagene
Mars betyr som vanlig årsmøter i organisasjonen vår, og vi i regionstyret har vært
så heldige at vi har fått reise rundt på besøk til årsmøtene deres. Vi setter stor pris
på muligheten til å få innblikk i hva som rører seg i lokallagene, og vi besøker gjerne
enda flere årsmøter neste år.
Tekst: Jørgen Wien,
Foto: Jorun Granberg og Jørgen Wien

Årsmøtene i lokallagene og
landsforeningslagene representerer
på mange måter kjernen i NHFs
arbeid. Gjennom årsmeldinger får
man innblikk i alt lokallagene har
jobbet med det foregående året,
som igjen gir et godt bilde på hva
medlemsmassen vår er opptatt av.
Alle lokallag har sine saker som de
er opptatt av, men fellesnevneren
er et ønske om å skape en bedre
hverdag for sine medlemmer.
Nettopp det brede spekteret av
aktivitet som foregår rundt om i
lokalsamfunnene er både styrken og
sjarmen med NHF.
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Noen lokallag har hytter de
leier ut og legger ned en enorm
dugnadsinnsats for å holde
dette gående, mens andre lag og
landsforeninger har både fysiske
aktiviteter og turer og utflukter
for sine medlemmer, mens andre
igjen har godt innarbeidede
likepersonsaktiviteter som
gjennomføres på fast basis. Det
gleder oss stort å høre om alle
de ulike tingene dere er opptatt
av i nettopp deres lokallag og
landsforeningslag. Samtidig håper
vi det er noen gjentakende temaer
i de fleste lags årsmeldinger, for
eksempel deltakelse i kommunale

råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, vår viktigste politiske
påvirkningsarena lokalt. Ellers
håper vi også at mange av lagene i år
ønsker å markere 3. desember, vår
egen FN-dag for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å
takke de lokallagene vi fikk besøke,
beklage til de som ønsket besøk,
men vi ikke fikk til å besøke, og
ikke minst oppfordre til å ønske oss
velkommen på årsmøtene i 2020.
Vi har nå utvidet regionstyret etter
årsmøtet i april, og vi vil strekke oss
langt for å få til å besøke alle som
ønsker besøk i 2020.
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- annonser

E L V E R U M

N O R D - O D A L

R E N D A L E N
Rendalen Bensin
og Dekkservice AS

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

Nordhagavegen 41 , 2123 Bruvoll
Tlf : 95183950

ved Knut B. Myrberg
og Ingvald Undseth
Tlf. 950 27 702

H A M A R

R I N G S A K E R

S T A N G E

Rudsflata 2, 2360 Rudshøgda
Tlf. 62 36 80 30
http://kranogmaskin.no/

ORTOPEDISENTER
2312 Ottestad
Tlf. 62 57 39 00 • post@osto.no
Ortopediske hjelpemidler

DIN ELEKTRIKER
www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

T R Y S I L

Varli AS

PMS:116c

Vestbyvegen 24
2420 Trysil
Tlf. 95 05 50 56

Tlf.: 62 54 36 20
Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen
Vang, Brynsåsen,
Sørli og Rudshøgda.

leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til
ViVi
leverer
alt av matjord,
sand og pukk til ditt byggeprosjekt.
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn.
875, 2323 Ingeberg
Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg

Tlf. 62 53 69 70 918 08 038
Tlf. 62 53
69 70 Mob. 918 08 038
e-post: ellen@gholt.no

e-post: vang@gholth.no

Bowling 1 Hamar
Falsengt. 12, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 03 10
Epost: hamar@bowling1.no

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

Smedstuen Kran
og Transport AS
Rosenborggutua 4, 2390 Moelv
Tlf. 62 36 44 34 / 917 91 647

K O N G S V I N G E R

Å S N E S

Maskinentreprenør Ole Petter Seterberget
Mårvn. 14, 2211 Konsvinger
Tlf: 62 88 81 33 • Epost: post@gholth.no

Bilskade og lakk – Lastebillakkering
Tlf: 95496000 • Web: www.westrum.no

2266 Arneberg • www.derdubor.no/seterberget

Å M O T

D e s i g n m a n u a l

Vil du ha tallene på plass?

Lerkevegen 58 , 2209 Kongsvinger

Alt fra små, skjøre tall til store, tunge
summer. Her er ingen diskriminering.
Regnskapstjenester og økonomirådgivning
for deg og din bedrift.
Tollef Kildesgt. 2 • 2450 Rena • Telefon: 62 44 71 30
E-post: peto@vekstra.no

Ved - Kaker og snitter - Møtemat - kafé - kurs
Kristian Walbys vei 13, 2212 Kongsvinger
Tlf. 62 88 66 60 • www.aktoer.com

Norskovegen 2
2211 Kongsvinger
Tlf. 62 81 51 00
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A L V D A L
Espeland Transport AS

T R Y S I L
A & F Bygg AS

2560 Alvdal, tlf. 62 48 80 80

2422 Nybergsund, tlf 474 55 611

E I D S K O G
Meca (Skotterud motorsenter as)

L Ø T E N
Bakken Øvre Gårdsmat ANS

Matrandveien 13, 2230 Skotterud, tlf. 62 83 69 60

2341 Løten, tlf. 62 59 48 05

- samtalegruppe

Samtalegruppe for
slagrammede i Hov

Siste tirsdag i måneden samles en gjeng slagrammede
til en kopp kaffe i Hov. Foto: Leif-Erik Engen

En gjeng slagrammede i Land har startet en Samtalegruppe
i form av Slagkafe for slagrammede i Hov. De samles kl.
18.00 siste tirsdag i hver måned på Frivillighetssentralen
for en kopp kaffe og en hyggelig prat om løst og fast. De
er forankret i LFS Oppland som bistår dem med ulik hjelp
som blant annet brosjyrer og informasjonsmateriell.

HF Hedmark

2-19

1. korrektur

RØYSUMTUNET
RØYSUMTUNET
RØYSUMTUNET

www.roysumtunet.no
www.roysumtunet.no
www.roysumtunet.no

BYENS BESTE BELIGGENHET
UT FRA LILLEHAMMERS
KVALITETER
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På «speed-date»
med stortingspolitikere fra
Oppland og Hedmark
1. april inviterte Fylkesmannen i Innlandet lokale organisasjoner og foretak
til å komme og snakke med stortingspolitikere på Scandic Hamar. Siv
Hammerseng og Mohammad Alalim fra NHFU Innlandet grep sjansen, og fikk
stilt noen av våre stortingspolitikere kritiske spørsmål.
Tekst og foto: Jørgen Wien

Det er ikke hver dag man får
muligheten til å snakke med
stortingspolitikere, men da vi
ved en tilfeldighet og på kort
varsel fant ut at det var en slik
mulighet på Hamar kastet Siv
Hammerseng og Mohammad
Alalim fra NHFU Innlandet seg
rundt og tok turen til Hamar
med noen kritiske spørsmål i
bagasjen. Uka før hadde nemlig
Stortinget stemt ned et forslag
fra Sosialistisk Venstreparti om
å innlemme FN-konvensjonen
for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD) i norsk
lov. Norge tilsluttet seg denne
konvensjonen i 2013, men
norsk lov har fortsatt forrang
foran konvensjonen. Dette er
vi i NHF svært skuffet over, og
Siv og Mohammad ønsket å
høre hvorfor politikerne hadde
nedstemt dette forslaget.
Vi snakket med ulike
stortingspolitikere fra
Arbeiderpartiet, Senterpartiet
og Høyre, men svarene var
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dessverre også ganske skuffende.
«Dette kan jeg dessverre ikke
så mye om, men hvis jeg skal
prøve å svare så..» eller «Nå er
ikke dette mitt felt, men..» var
gjennomgangsmelodien. Noen
av dem mente at velferdsstaten i
Norge var så sterk at det rett og
slett ikke var behov for å binde
seg til en slik konvensjon, da
vi allerede hadde mekanismer
som var like gode eller bedre
i vårt velferdssystem. Dette er
et svar som var både skuffende
og litt provoserende for noen
som i dagliglivet kjenner på
både indirekte og direkte
diskriminering på bakgrunn av
nedsatt funksjonsevne. Det er
tydelig at vi har en vei å gå med
å informere våre politikere om
funksjonshemmedes situasjon
og manglende likestilling.
En stortingspolitiker som i
høyeste grad kjenner til denne
situasjonen og står sammen med
oss i vår likestillingskamp er
Karin Andersen fra SV. Hun kom

innom standen vår på slutten
av dagen, og hun kunne fortelle
at hun var minst like skuffet
som oss over at forslaget om
innlemmelse av CRPD i norsk
lov ble nedstemt, men hun lovet å
ikke gi seg og forsøke igjen.
I tillegg til stortingspolitikere
snakket vi med
fylkestingspolitikere og
administrativt ansatte, og stilte
dem spørsmål om temaer som
samferdsel og BPA. Spesielt
BPA var et tema som flere
politikere selv innrømmet ikke
å ha tilstrekkelig kompetanse
om, men da kunne vi informere
dem om hvordan vi mener god
BPA skal være. Til tross for at
vi kanskje ikke fikk de svarene
vi ønsket fra politikerne, så
vil vi takke Fylkesmannen i
Innlandet for at de inviterte til
et slikt arrangement. Vi kommer
gjerne tilbake senere om det blir
lignende arrangementer, så håper
vi at vi da kanskje kan få litt
tydeligere svar på våre spørsmål.

Karin Andersen fra
Sosialistisk Venstreparti
fortalte Mohammad og
Siv om partiets politikk.
Foto: Jørgen Wien

Siv og Mohammad i samtale
med Nils Kristen Sandtrøen
fra Arbeiderpartiet.
Foto: Jørgen Wien
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- annonser

G A U S D A L

L E S J A

V E S T R E

T O T E N

Bjorliheimen hotell
og møtesenter AS

Eik Senteret Gausdal

Øygarden 68A, 2652 Svingvoll
Tlf. 61 22 71 90 • Vakttlf. 46 91 51 15

Alt av Rørleggertjenester

www.agnror.no • Tlf. 957 87 998

G J Ø V I K

2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

www.bjorliheimen.no

Storgata 52 , 2830 Raufoss
Tlf : 611 90 839

L I L L E H A M M E R

V Å G Å

Tlf. 900 87 900
www.nordbyelektriske.no

Ø S T R E

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

T O T E N

Ola Bergum Transport
og Verksted AS

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

LARSENS
Tlf.: 61 13 10 00

G R A N

N O R D - A U R D A L

Hadeland
Maskindrift AS

Nord-Aurdal kommune

Korsbakken 25, 2760 Brandbu
Tlf. 911 20 405

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

Orhagavegen 15, 2760 Brandbu
Tlf. 61 33 62 22 • www.eidsand.no

www.kroonmaskin.no

Fredsvollvegen 1, 2850 Lena
Tlf : 611 60 410

N O R D - F R O N

Ø Y E R

Tlf. 61 29 13 33
2640 Vinstra
www.ahsco.no

2636 Øyer
Tlf. 61 26 40 64 • www.hornsjoe.com

N O R D R E
Grinakerlinna 115, 2760 Brandbu

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia
Tlf: 61 16 84 20

Nordre Land
REGNSKAP SA

L A N D

Tlf : 900 11 097 • stein.skedsmo@gmail.com

Storgata 49, 2870 Dokka

J E V N A K E R

Tlf. 61 11 88 50
www.nordrelandregnskap.no

Ø Y S T R E

S L I D R E

R I N G E B U

Glassverkvegen 16, 3520 Jevnaker
Tlf : 61 31 20 00 • 93 00 17 93 • www.lrs-as.no

Graving av tomter og VA-anlegg
Åmilliomvegen 9, 2630 Ringebu

Tlf: 958 70 130
Postboks 36 , 3521 Jevnaker
Tlf : 907 91 046
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L I L L E H A M M E R
Alsberg Elektriske AS
Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg, tlf. 61 26 48 98

Sælshagadn 82,
2940 Heggenes
Tlf. 907 89 350

N O R D R E L A N D
Dokka Begravelsesbyrå AS
2870 Dokka, Tlf. 61 11 20 00

- kontaktoversikt

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger
NHF Innlandet
Regionkontorleder:
Jorun Granberg
979 59 322
Jorun.granberg@nhf.no
Organisasjonskonsulent:
Jørgen Wien
907 24 929
Jorgen.wien@nhf.no

Regionstyret:
Leder:
Shaqir Rexhaj
906 03 969
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com
Nestleder:
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
Styremedlemmer:
Synnøve Bratlie
62 57 80 41/ 408 75 342
synnbra@online.no
Tor Guttormsen
934 40 296
tgut@online.no
Remi Johansen
917 79 008
Remi.johansen@me.com
Mariann Brattland
996 93 844
mmoen@live.no
Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no
Ungdomskontakt:
Hanna Fu Man Koppang
907 18 045
Koppang.hanna@yahoo.fr

Lokallagene:
NHF Land
Arild Flaten
911 37 453
ariflate@online.no
NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.no
NHF Toten
Jon Andrè Engen
904 73 815
j.loevdal@online.no /
peterbilt@hotmail.no

NHF Gjøvik
Leif-Erik Engen
920 91 883
Lerik-en@online.no
NHF Lillehammer og Omegn
Øystein Espelund
906 39 330
o-oespe@online.no
NHF Vågå
Kåre Bakken
916 90 334
Kaareba2@online.no
NHF Løten
Johnny Kjeverud
908 63 698
jkjeveru@bbnett.no
NHF Elverum og Omegn
Gunvor Olbergsveen
62 41 19 37
NHF Skjåk
Mari Langleite Barrusten
918 01 228
jobarrus@online.no
NHF Glåmdal
Svein Bjørklund
901 79 276
svein@east.no
NHF Hamar og Omegn
Synnøve Bratlie
62 57 80 41 / 408 75 342
synnbra@online.no
NHF Trysil
Brynhild Lysfoss
971 83 437
blysfoss@bbnett.no
NHF Stor-Elvdal og Rendalen
(kontakt)
Eli Oddveig Olsen
901 36 173
Elioddveig.olsen@gmail.com
NHF Sel (kontakt)
Hans Eglum
911 28 840
heglum@online.no

Handikappede barns
foreldreforening
HBF Innlandet (kontakt)
Irene Dillerud
930 33 694
irene.dillerud@online.no

Landsforeningen for kvinner
med bekkenløsningsplager
LKB Innlandet (kontakt)
Ann-Jorunn Magnussen
450 27 625
annjorunnmagnussen@hotmail.
com

Landsforeningen for
amputerte
LFA Innlandet (kontakt)
Randi Mellem
916 39 145
Rin-mel@online.no

Landsforeningen for
ryggmargsskadde
LARS Innlandet
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
Mona Myrer
456 05 790
Mona.myrer@gmail.com

Landsforeningen for
slagrammede
LFS Oppland
Kirsten Engen
924 50 739
Kirsten_1946@yahoo.no
LFS Hedmark
Heidi Myrvold
916 88 093
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for
nakkeskadde
LFN Hedmark (kontakt)
Mona Lie
934 27 019
monalie.1970@gmail.com
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
14
2815 Gjøvik
2515
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