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Bli med og marker!  

- 3. desember er FNs dag for 
funksjonshemmede 

Side 12

 Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe!

- Marianne Knudsen, NHFU/Prosjekt FN-dagen ”

Vi gjør en forskjell - for å skape likeverd og likestilling
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Aktivitet  
i region Nord 
I årets siste utgave av Nytt fra Nord 
får vi høre fra et av regionens største 
lokallag, NHF Rana. NHF Rana er et 
aktivt lokallag, både når det kommer til 
det sosiale, men også når det kommer 
til interessepolitisk påvirkningsarbeid. 
Lokallagsleder Helge gir oss et lite 
innblikk i hvordan laget driftes, hva slags 
aktivitet de vanligvis arrangerer, og hva 
som gjør at de klarer å opprettholde 
godt med engasjementet blant sine 
medlemmer. Kanskje kan det være til 
inspirasjon? 

Vi har også en flott artikkel skrevet 
av Ida Freng som forteller om FNs 
internasjonale dag for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og hvordan våre 
lokallag i Nord kan bidra med å markere 
denne dagen, 3. desember. 

Det er det toårige FN-prosjektet, iverksatt 
av sentralstyret i vår, som har jobbet 
frem de gode innspillene og eksemplene. 
Formålet med prosjektet og innlegget 
her er å få spredt informasjonen og få 
mobilisert NHF til å ta denne dagen 
tilbake og gjøre den til vår. For til nå er 

det kun det offentlige som har markert 
denne dagen, og det er få som vet om 
den i det hele tatt. Hjelp gjerne til å ta i 
et tak, enten som privatperson eller som 
lokallag, slik at vi får satt denne dagen på 
dagsorden! 

Dette er siste utgaven før jul, så vi bruker 
også denne anledningen til å ønske alle 
våre medlemmer og tillitsvalgte i region 
Nord god jul og et godt nytt år! 

- Soraya
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LEDER
Barbro Holmstad

regionleder

– Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe!

- Marianne Knudsen, NHFU/Prosjekt FN-dagen 
”

Og det har Marianne Knudsen helt rett i. Utsagnet 
kommer i forbindelse med heftet som er sendt ut som 
oppmuntrer til lokal aktivitet og markering av FN-dagen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 03. desember. 
Heftet gir både tips til aktiviteter som kan utføres, og 
viktige tips i forhold til de ulike aktivitetene. 

For oss i NHF er 03. Desember en viktig dag der vi 
virkelig kan markere at det gjenstår mye før mennesker 
med nedsatt funksjonsevne har like muligheter som alle 
andre. Det være seg grunnleggende behov, velge skole selv, 
eller benytte seg av det som fins av kulturtilbud.  

Det er viktig for å markere at nok er nok, og at vi ikke 
lenger vil godta å bli utestengt, hverken fra klesbutikken 
på hjørnet, nærskolen, ungdomsklubben eller kinoen. 

Og vi alle kan gjøre noe – om det så er å feste på seg 
en NHF-nål, sende en hilsen til lokale politikere, 
markere dagen ved å skrive et innlegg i lokalavisa, feire 
med medlemsmøte eller å dele facebook-innlegg som 
omhandler 03. Desember. Det siste er en aktivitet som tar 
«10 sekunder» og som når mange. 

For lokal aktivitet trenger ikke å være vanskelig! Det skal 
ikke være vanskeligere enn at man der og da rår med det. 
Og det er godt å se at det er aktivitet i lokallagene! 

Siste regionsstyremøte var vi i Mo i Rana. I tillegg 
til regionstyremøte vil du lenger bak i bladet lese 
om arrangementet vi hadde torsdag der vi møtte 
frivillighetssentralen, Rana kraftsportklubb og 
representant fra NHF Rana. Du vil også få lese om NHF 

Ranas lokale aktiviteter. For oss i regionstyret er det 
viktig og lærerikt å reise rundt i regionen, bli enda bedre 
kjent med lokallagene og landsforeningslagene og hvilke 
aktiviteter dere har. Vi er opptatt av å få høre om hva som 
rører seg lokalt, hva slags lokale utfordringer har dere, hva 
får dere til – hvordan og hvorfor? 

Ønsker dere alle en aktiv markering av  
03. desember, og en god og fredfull førjulstid,  

god jul og alt godt for det nye året! 
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      av partiene før kommunevalget  
      i 2019, hovedfokuset har vært  
      på BPA og inkluderende skole. 
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      for hvordan vi kan realisere strategien  
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med Tromsø Høyre.
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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.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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.

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. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Stranddgt 2-4. 9600 Hammerfest
www.thonhotels.no/hammerfest 

Tel: +47 78 42 96 00

Vi ser mulighetene. Gjør smarte, 
teknologiske valg sammen med oss.

Stjernøy, 9509 Alta
T: +47 78 48 28 00
www.sibelco.com Busser tilpasset  rullestolbrukere!

 Utstyr i våre busser:
 • Sotete ruter
 • Radio/stereoanlegg
 • Air-condition
 • Luksusstoler
 • Tilhengerfeste og stor tilhenger

Kontakt oss:
Tlf: 78 41 12 34 

eller mail: post@hammerfesttaxi.no

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

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

Ny generalsekretær i NHF
NASJONALT

Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud, generalsekretær 
i Rådet for psykisk helse og jobbet før hun trådte inn i denne stillingen 
som spesialrådgiver i Uloba. 1. september ble hun generalsekretær i Norges 
Handikapforbund. Sunniva skilte seg tydelig ut blant søkerne med et klart fokus 
og godt kjennskap til feltet. I intervjuene var hun tydelig på at hun er opptatt av å 
sette fokus på diskriminering som tema og at hun har klare ambisjoner om å bidra 
til at funksjonshemmede, som den mest diskriminerte gruppa i Norge i dag, får et 
solid likestillingsløft. Hun har et stort nettverk i miljøer som er viktige for oss. Hun 
er også en strateg, og hun både engasjerer og tør å provosere, og det trenger vi, sier 
Lein. Sunniva er kjent for å være flink til å samle folk og få dem til å fungere godt 
sammen for felles innsats. Hun har også gitt klart uttrykk for at hun har mange gode 
tanker om hvordan vi kan bruke kompetansen i Handikapforbundet til å skape nye 
inntekter, noe som også blir viktig for oss framover, sier Lein.

Tomt for midler
POLITIKK

Årets pengepott for 
aktivitetshjelpemidler for voksne 
over 26 år er i ferd med å gå tom. 
Det betyr at alle søknader blir stilt 
i bero, og ingen nye vedtak fattes i 
2018, melder Handikapnytt. Det var 
allerede i slutten av august at brukere, 
hjelpemiddelleverandører og fagmiljøer 
begynte å få meldinger om at årets 
pott, på 49 millioner kroner, straks er 
oppbrukt. – Det betyr jo at ingen voksne 
får nye vinteraktivitetshjelpemidler 
denne vinteren, fordi potten er brukt 
opp på sommerhjelpemidler, sier 
fagkonsulent Line M. Bergli ved 
Valnesfjord til Handikapnytt.

Bedre rettigheter for studenter
POLITIKK

Mot slutten av august sendte 
Kunnskapsdepartementet et forslag 
til endringer i universitets- og 
høyskoleloven og fagskoleloven på 
høring. Forslaget foreslår blant annet 
at «studenters rett til tilrettelegging 
og universell utforming av studiested 
skal bli enda tydeligere i lovverket», 
rapporterer Handikapnytt. Denne retten 
er allerede hjemlet i både likestillings- og 
diskrimineringsloven og går også under 
FN-konvensjonen. 
Les mer på: handikapnytt.no
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Samarbeidsavtale mellom 
Handikapforbundet og  
Redd Barna

NASJONALT

Atlas-alliansen har signert 
samarbeidsavtale med 
Handikapforbundet og Redd Barna. 
Disse tre skal stå sammen om å jobbe 
for funksjonshemmedes rettigheter 
– i alle land! Avtalen gjenspeiler 
Handikapforbundets tror på samarbeid 
og at vi kan få til mye mer når vi går 
sammen med andre som jobber og 
brenner for det samme som oss! 



9300 Finsnes
Tlf: 77 87 10 00

www.lenvik.kommune.no

Vi hjelper til med all 
praktisk hjelp for å 
gjøre gravferden til 
et verdig farvel.

Seljestadv. 16 A
 Tlf. 913 59 00

nathanielsen.no

E T  V E R D I G 
FA R V E L

Foto: Trym I. BergsmoET VERDIG FARVEL

913 59 000

www.tromso-taxi.no

Bestill taxi fra din 
smarttelefon

Se hvordan du registrerer og bruker appen på 

Last ned gratisappen TAXIFIX

tromso-taxi.no

Last ned 
gratis appen 
TAXI FIX for 
smarttelefoner

Persontransport 1 - 16 personer 
Rullestoltransport, 3 rullestoler pr. bil 
Allergivennlige biler 
Bryllupskjøring og selskapskjøring 
Sightseeing 
Skolekjøring 

www.dnb.no

Tlf.: 04800

Støtter NHF arbeide 
innen universell 

utforming.

www.tromsfylke.no

Pb. 6600, 9296 Tromsø
Tlf. 77 78 80 00

KURS & KONFERANSE

Kom sammen med dine kolleger 
og bli inspirert i et miljø med 
topp moderne møterom, med
kapasitet fra 10 - 900 pers.

i MEYERGÅRDEN SPEKTRUM

75 13 40 00 - meyergarden.no

B O D Ø

R A N A

www.helgelandinvest.no

Åkerloveien 14, 8613 Mo i Rana
Tlf. 99 55 03 44 - 97 51 04 16

www.forsmomaskiner.no

Bodøsjøveien 66B, 8013 Bodø
Tlf: 75 56 54 40 • www.forretningstrykk.no
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Boksuksess for Grue
LITTERATUR

Forfatter og professor Jan Grues bok «Jeg 
lever et liv som ligner deres» har fått strålende 
kritikker i avis etter avis. «Et litterært mesterverk 
som anbefales på det sterkeste!» skrev Marius 
Wulfsberg og trillet en sekser på terningen 
Dagbladet. «Et mesterverk om eget liv», mente 
Jan Askelund i Stavanger Aftenblad og Ane 
Farsethås i Morgenbladet uttrykte: «Jan Grues 
levnetsskildring går utenpå det meste av norsk 
selvbiografisk sakprosa. (…) Boken vil med stor 
sannsynlighet bli stående som en merkestein 
for at en ny modenhet er i ferd med å nå den 
selvbiografisk baserte litteraturen også i norsk 
sakprosa.» Boken er gitt ut av Gyldendal, og 
har tatt omtrent ti år å skrive, ifølge forfatteren 
selv. I boken setter han hvordan han har 
opplevd oppveksten og voksenlivet så langt, opp 
imot det kliniske språket og de pessimistiske 
fremtidsskildringene det offentlige har beskrevet 
han med.

Handikapforbundet krever fortgang i arbeidet med tilgjengelige skoler 
NASJONALT

Statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober, og nå pågår høringer i de forskjellige komiteene 
på Stortinget. Forbundsleder Arne Lein har på vegne av Handikapforbundet kommet 
med innspill til Arbeids- og sosialkomitèen. Her kritiserer han blant annet mangel 
på forpliktende mål for å skape et universelt utformet Norge. Han krevde derfor 
gjeninnføring av ambisjonen om et universelt utformet Norge innen 2025, og at 
dokumentet «Veikart Universelt utformet nærskole 2030» må følges opp med 100 
millioner allerede neste år. Les mer på: handikapnytt.no

Stiller sterke i Arctic Pride-Paraden 
LOKALT

10. november ble årets PRIDE-parade arrangert i Tromsø. Arrangørene rapporterer 
om at det i fjor var den største paraden noensinne, med rundt 4000 mennesker, og 
at det i år møtte enda flere! I år bestemte vi oss for å slå oss sammen med flere og 
Handikapforbundet marsjerte derfor sammen med Prima Assistanse og Uloba. I forkant 
inviterte også Uloba oss med på paroleverksted, noe som var veldig hyggelig! Dette ble en 
suksess, og noe vi definitivt ønsker å gjenta! 

Regionstyremøte og 
BPA-dag i Harstad
LOKALT

Fra 30.november til 2. desember er 
regionstyret i Harstad. Her inviteres det 
blant annet til BPA-dag på torsdagen og 
styret håper at både kjente og ukjente tar 
seg turen denne dagen. Mer informasjon 
kommer nærmere dagen. 

Mindre bistand til 
funksjonshemmede 

POLITIKK

Til tross for at den samlede norske 
utviklingshjelpen har økt kraftig siden 
2000, har andelen som er øremerket 
prosjekter rettet mot funksjonshemmede 
i fattige land stått på stedet hvil, 
rapporter Handikapnytt og fagmagasinet 
Bistandsaktuelt. Atlas-Alliansens 
kommentar til dette er at Norges 
bistandsinnsats for funksjonshemmede 
ikke er godt nok. «Med bærekraftmålene 
og agenda 2030 har verdens land blitt 
om at ingen skal utelates, og at vi må 
prioritere de som ligger lengst etter. Da 
kan man ikke nedprioritere bistanden 
til funksjonshemmede», sier Morten 
Eriksen til Bistandsaktuelt. 
Les mer på: bistandsaktuelt.no   

Barrierer i høyere utdanning 
for personer med nedsatt 
funksjonsevne 
FORSKNING

Dette er tittelen på en rapport utgitt 
på oppdrag fra Bufdir, den avdekker 
store tilgjengelighetsbarrierer for 
funksjonshemmede i høyere utdanning. 
«Hver tiende student med nedsatt 
funksjonsevne må droppe sitt førstevalg 
på grunn av barrierer i undervisning 
og eksamenssituasjon, åtte av ti mener 
barrierene gjør at de må jobbe hardere 
med studiet enn andre, og mange faller 
utenfor det sosiale livet der de studerer», 
gjengir Handikapnytt.
Les mer på: handikapnytt.no og bufdir.no    
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Stor mobilisering for å beholde retten til spesialundervisning 
POLITIKK

I april la et ekspertutvalg frem anbefalinger om hvordan spesialundervisningen i skolen kan forbedres. Et av forslagene var å kutte den 
individuelle retten til spesialundervisning, dette vil kunne føre til ressursbesparelser tilknyttet spisskompetanse i PP-tjenesten som heller 
kunne brukes på å styrke den generelle undervisningen i skolen. Etter at forslaget kom ut på høring har forslaget fått massiv kritikk, med 
klare advarsler om de negative konsekvensene av å kutte i denne rettigheten. Blant de som kom med høringsuttalelse på området var: NFU, 
NHF, HBF, FFO, Dysleksi Norge og Unge funksjonshemmede. 
Les mer på: handikapnytt.no

Nyvalgt styre i NHFU 
NASJONALT

Gratulerer så masse til det nyvalgte styret i NHFU med Tamarin Verner som leder, 
arianne Knudsen som 1. nestleder, Gabriel Wilhelmsen Hoff  som 2. nestleder, Ida 
auge Dignes, Dannie Guttie Hermansen, Nikita Amber Abbas, Marte Imingen, 
ilde Sofie Nilsson som styremedlemmer og Bjørnar Ragnar Henriksen og Sofie 

ansen som varamedlemmer
oto: Marie Iversen Bjørn.

M
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Julebord 
med NHFU
LOKALT

23-25. november arrangerer NHFU 
Nord-Norge julebord i Tromsø for sine 
medlemmer. Det blir en rolig ankomst 
på fredagen med middag og sosialt 
samvær. På lørdagen blir det bowling 
på dagtid og tacokveld på Mackhuset til 
NHF Tromsø på kvelden. Styret gleder 
seg og håper mange tar seg turen fra 
både nært og fjernt! 

Støtte til 
seksualitetsbrosjyerer
LOKALT

I sommer fikk regionskontoret et 
overraskende besøk av ExtraStiftelsen. 
Med seg hadde de en sjekk på 
180.000 kr, som skal gå til å lage 
seksualitetsbrosjyrer til både personer 
med nedsatt funksjonsevne og 
helsepersonell som møter mennesker 
som søker råd og veiledning. Vi gleder 
oss til å starte arbeidet med brosjyrene 
på nyåret! 

Regine om  
utilgjengelige utesteder
LOKALT

I forbindelse med sommeravslutningen 
til NHFU mobiliserte ungdommen seg, 
og vi hadde tilgjengelighetsgerilja mot 
utesteder. Regine Elvevold ble såpass 
engasjert at hun i etterkant skrev inn til 
iTromsø og Nordlys for å fortelle om 
hennes frykt for å bli ekskludert når hun 
starter studenttilværelsen. Med kun to 
tilgjengelige utesteder i sentrum, er hun 
usikker på om hun i det heletatt for vært 
med på arrangementer. 
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Ungdom bryter tausheten om funksjonshemmedes seksualitet
NASJONALT

«Er du ikke glad i deg selv med dine funksjonsnedsettelser, er det vanskelig å ha et velfungerende samliv og seksualliv», sier 
Ingrid Thunem i Norge Handikapforbunds Ungdom til Handikapnytt. NHFU har jobbet lite med seksualitet og identitet, men 
har ved hjelp av det toårige prosjektet «Yes, we fuck!» fått muligheten til å vise at alle uansett funksjonsevne har, og har rett til, 
en seksualitet. «Det er et altfor stort tabu å snakke om sex, noe som fører til stigmatisering, psykiske problemer og mobbing…
Dessverre har også mange negative opplevelser, som overgrep» minner hun om. «Funksjonshemmede er mer utsatt for overgrep, 
men underrepresentert i hjelpeapparatet. Dette vil vi nå ta tak i». Formålet med prosjektet er å arrangere samlinger med nyttige 
foredrag og ikke minst å skape en trygg arena for det å snakke om sex og se at andre har lignende utfordringer.  
Les mer på: handikapnytt.no

Stolthetsprisen 2018 til 
Handikapforbundets Lars Ødegård

NASJONALT

Under årets Independent Living-
festival ble Lars Ødegård hedret 
med Stolthetsprisen 2018. Det 
er Uloba som deler ut prisen for 
personer som gjør en særskilt 
innsats i funksjonshemmedes 
likestillingskamp. Gjennom flere 
tiår med betydningsfulle verv, 
som blant annet forbundsleder 
og generalsekretær for 
Handikapforbundet, aktiv 
lokalpolitisk og representant 
gjennom en rekke offentlige 

utredninger, har han vært en viktig 
stemme. Han var også Norges 
første møtende representant 
som brukte rullestol, da han 
møtte som vararepresentant for 
Arbeiderpartiet på stortinget 30. 
mai 1999. I sin takketale vektla 
han viktigheten av å kjempe 
sammen og si klart ifra om vår rett 
til likestilling. «Å få en slik pris av 
sine egne, er gildt», sa Ødegård til 
Handikapnytt etter overrekkelsen.

Halvparten av alle synshemmede rammes av ensomhet
FORSKNING

I en ny rapport utført på oppdrag 
fra Norges blindeforbund 
kommer det frem at blinde og 
svaksynte opplever depresjon, 
utenforskap, ensomhet, 
ekskludering og udekkede 
hjelpebehov i langt større grad 
enn befolkningen for øvrig, 
rapporterer Handikapnytt. 50 
prosent av de spurte vurderes som 

ensomme, der 30 prosent har høy 
grad av ensomhet. Det kommer 
også frem at ensomhet er spesielt 
vanlig blant unge synshemmede. 
Synshemmede er også opp mot 20 
ganger så utsatt for depresjon som 
resten av befolkningen. 
Les mer på: handikapnytt.no og 
blindeforbundet.no

Statsbudsjettet:  
Provosert av BPA-fremstilling

POLITIKK

Regjeringen fremstiller brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) som nærmest uproblematisk 
i sitt nye statsbudsjett. Arne Lein forteller 
til Handikapnytt at han er både skuffet og 
provosert. «For ikke lenge siden hadde jeg et 
møte med statssekretær Anne Bramo (Frp) i 
Helse- og omsorgsdepartementet. Der ga hun 
uttrykk for sterk frustrasjon over at kommunene 
ikke gjør jobben sin når det gjelder BPA. Men 
så, bare noen dager etter, legger regjeringen 
frem et statsbudsjett der den gir inntrykk 
av at alt er bare velstand og at BPA går på 
skinner», forteller han oppgitt. Til tross for flere 
rapporter som viser at BPA-ordningen ikke 
fungerer etter hensikten, kommer ikke det frem 
av det fremlagte statsbudsjettet. Lein mener 
manglende ambisjoner preger de fleste sakene 
som berører funksjonshemmede direkte; «dette 
er ikke et budsjett som fremmer likestilling av 
funksjonshemmede. Jeg hadde forventet bedre», 
sier Lein til Handikapnytt.  
Les mer på: handikapnytt.no

Utdanning og stigma blant funksjonshemmede i fattige land
FORSKNING

I en rapport utgitt av Sintef  og Atlas-Alliansen påpeker Nikolai Astrup behovet for å legge inn en ekstra innsats for de 
mest sårbare, ikke minst personer med nedsatt funksjonsevne. «Ulikhet er i stor grad et direkte resultat av diskriminering av 
marginaliserte og sårbare grupper. Derfor er inkludering av personer med funksjonsnedsettelser et viktig satsningsområde i norsk 
utdanningsinnsats». Rapporten fremhever behovet for en «systematisk tilnærming til inkludering», blant annet ved å sette fokus på 
å «sikre at stigmatisering ikke skjer. Og for det andre hindre at både bevisst og ubevisst ekskludering skjer». 
For mer les: atlas-alliansen.no
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Frivillighetens dag 
LOKALT

Første september ble Frivillighetens dag arrangert i Tromsø, og 
det var et stort spekter av frivillige organiserte som trakk ut i 
gatene for å feire! Fra Handikapforbundet stilte regionskontoret, 
NHF Tromsø, NHFU og LFS på stand! Vi fikk blant annet delt 
ut informasjon, utvekslet noen ord med forskjellige politikere og 
tilbød rullestolkjøring for forbipasserende. 

Flere funksjonshemmede i 
arbeid får jobben tilrettelagt
FORSKNING

Handikapnytt rapporterer at over 60 
prosent av alle funksjonshemmede som 
er i arbeid, får tilpasset arbeidssituasjon. 
I følge magasinet Velferd er det en 
økning på åtte prosentpoeng fra i fjor. 
Dette gjelder først og fremst fysisk 
tilrettelegging, men kan også gjelde 
arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

NHFU NestenVoksen-samling 
NASJONALT

Når «alle andre» etablerer seg og stifter 
familie, kan unge funksjonshemmede 
oppleve at ingen forventer det samme av 
dem. Et nytt nettverk i Handikapforbundet 
skal arbeide med å snu disse holdningene. 
Nettverket heter NHF NestenVoksen, 
og kan endelig ønske velkommen til sin 
aller første samling 16-18. november for 
de mellom 25-45 år, sånn ca! Det blir 

PANGåpning med Sunniva Ørstavik og 
litt glam på fredag! På lørdag er tema: 
seksualitet, identitet & psykisk helse med 
utrolig dyktige innledere og selvsagt rom for 
diskusjon og innspill. Aktiviteter som spa, 
shopping, tilgjenglighetsgerilja eller bare 
avslapning skal man få god tid til. Det blir 
også julebord på lørdag kveld med glitter og 
stast, kjole og slips.



THE 
NORWEGIAN 

SEAFOOD 
PIONEER

SINCE 1899

leroyseafood.com

THE 
NORWEGIAN 

SEAFOOD 
PIONEER

SINCE 1899

leroyseafood.com

Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort 
tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig op-
pgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal 
organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens 
snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en 
særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser 
ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

For mer informasjon, se http://troms.neitileu.no

Troms Nei til EU

• Habilitering barn og voksne:  
CP og gangtrening.
• Kreft / primære og  

sekundære lymfeødem.
• Hjerneslag og tramutatisk/ 

ervervet hjerneskade.
• Hjerneslag og traumatisk/ 

ervervet hjerneskade.  
Pluss CIMT og CIST.
• Nevrologi - Parkinson, MS, 

Huntington, Muskelsykdom-
mer, CMT, DM.

• CFS / ME.
• Hjertesykdommer
• Ortopedi. 
• Inflammatoriske Revmatiske 

sykdommer.
• Ikke-inflammatoriske revma-

tiske sykdommer og muskel/
skjelettlidelser.
• NAV arbeidsrettet rehabilite-

ring som dag- og døgntilbud.

Nord-Norges største rehabiliteringssenter leverer  
rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten og har 

avtale med Helse Nord og NAV.

Vi tilbyr følgende rehabilitering og opptrening:

www.kurbadet.no

REHABILITERINGSSENTERET 
NORD-NORGES KURBAD
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www.erlandsen-transport.no

• Tippbiler 
• Betongbiler
• Hjullaster
• Gravemaskiner 
• Klipping av tre-
   virke/busker
• Snørydding
   og strøing
• Kranarm

• Pallegafler 
• Feiemaskin 
• Asfaltbiler
• Maskinflytt 
   krok/semi
• Fliskjøring
• Utleie av 
   containere
• Båtlossing

Sentrumsveien 65
8540 Ballangen

Tlf: 47 47 81 81
www.ballangen-energi.no

A R K I T E K T E R

Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
Telefon: 78437714  - e-post: post@haldde.as

A L T A

En verden av
opplevelser
alta.aurorakino.no

H A M M E R F E S T

Tana kommune
Deanu Gielda

Rådhusveien 24, 9845 Tana
Tlf. 46 400 200

T A N A

Havnev. 50, 9610 Rypefjord
Tlf. 78 42 17 00

 Mob: vakt: 975 75 198
E-post: info@polarbase.no

 Tlf: 78 42 17 00 Fax 78 41 81 15
Havneveien 50, 9610 Rypefjord

"Forsyningsbasen for 
Barentshavet"

Markedsgata 3, 9510 Alta
Tlf. 904 03 333 • www.smartdok.no

Markvn. 46, 9509 Alta
Tlf. 78 45 09 00 • www.altakraftlag.no

T R O M S Ø

Solstrandvegen, 9020 Tromsdalen
Telefon 912 47 250

T R O M S Ø

S K J E R V Ø Y

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

BILLETTER        HALOGALANDTEATER.NO

BILLETTER

LEDENDE PÅ AVFALL I NORD

Din støttespiller

H A R S T A D

Eiksenteret Målselv
9325 Bardufoss, Tlf. 77 83 40 50

Reisa Regnskap AS
Flyplassveien 4, 9152 Sørkjosen, tlf. 77 76 77 98 

COOP NORD SA
Postboks 6152, 9291 Tromsø, Tlf. 77 76 22 40

Glass-Tech Tromsø
9254 Tromsø, tlf. 77 68 09 80

____________________________________________________

Effektiv Regnskapsservice AS
9169 Tromsø, tlf. 77 60 08 60

M Å L S E L V

N O R D R E I S A

Tlf. 77 67 94 94 | 909 109 30
Skattørvn. 40, 9018 Tromsø

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

Vi er din komplette billeverandør!
Nybil - Bruktbil - Verksted - Biltilbehør

Sulland Tromsø - Alkevegen 12 - Tlf: 77 60 99 00

Volkswagen - Audi - ŠKODA

DRIFT OG UTBYGGINGSTJENESTEN STØTTER RØDE KORSN O R D R E I S A

ReisaVekst as

T R O M S Ø

S O R T L A N D

Vesterålsgata 57, 8400 Sortland
Tlf. 76 10 90 00

hundholmenbyutvikling.no

Torvgata 2
8001 Bodø
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- NHF Rana

NHF Rana  
– klar for nye utfordringer

Med nesten 100 medlemmer er NHF Rana et av de store lokallagene i NHF NN. 
Det gir muligheter, men stiller også krav til aktivitet og fornying.

Av Helge Jakobsen.

Når og hvor skal årets julebord arrangeres? Skal vi 
ta hele arrangementet selv eller skal vi la et av byens 
restauranter varte oss opp? Er konferansier klar, og hva 
med underholdning? Og så må vi heve standarden litt fra 
i fjor. Det betyr levende musikk! Skal det være julebord 
i NHF Rana, så skal det jaggu være hæla i taket, enten vi 
har føtter eller ikke!

Planleggingen til et av lagets viktigste tilbud til 
medlemmene, er i gang. Men dette er bare et av 
mange aktiviteter lokallaget under polarsirkelen 
har på timeplanen. Allerede snakkes det om neste 
års sommertur. En 4-5 dagers busstur med innlagt 
hotellovernattinger og guiding. De siste årene 
fortrinnsvis til destinasjoner i Sverige. Nabolandet er 
valgt fordi det er billigere en å feriere i Norge. 

Sommertur – årets eneste ferie for mange
Sommerturen står høyt på prioriteringslista. Har vært 
gjennomført i flere tiår, og er eneste ferietilbud for 
mange funksjonshemmede i Rana. Her stiller laget med 
nødvendig antall hjelpere, og sørger for en mest mulig 
skreddersydd tur, med fine opplevelser. Sommerturen 
er populær og bussen fylles raskt opp. Dette er en sosial 
opplevelse hvor både snakketøy og strikketøy får kjørt 
seg. Og historiene sitter løst, så en busstur på 7-8 timer, 
med innlagt stopp for servering underveis, går fint. En 
komfortabel buss med heis for rullestoler er dog et must.

Medlemsmøter  
– en arena for politikk og sosialt samvær
NHF Rana har månedlige styre- og medlemsmøter, til 
faste tidspunkt, og mellom 20 og 30 medlemmer kjenner 
sin besøkelsestid hver gang. Det gjør tillitsmannsarbeidet 
i lokallaget både morsomt og givende. Sammen 
med organisatoriske og politiske saker, er det sosiale 
samværet svært viktig, og både åresalg og kaffesalg går 
strykende i en fin atmosfære. Jevnlig hentes det inn 
eksterne foredragsholdere for å berike medlemmenes 
kunnskap og skape debatt. Det siste året har blant annet 
ny kollektivtransportplan, dispensasjon for motorisert 
ferdsel i utmark (Rana er Norges fjerde største kommune 
i areal) og det nye Allaktivitetshuset i Mo Bo og 
Servicesenter, stått på dagsordenen. 

Brukerrepresentanter gir mulighet til påvirkning
NHF Rana har for tiden tre brukerrepresentanter som 
orienterer om sine roller/møtevirksomhet. Det være 
seg både Kommunalt Råd for funksjonshemmede, NAV 
Brukerutvalg og Kvalitets og pasientsikkerhetsutvalget 
ved Valnesfjord helsesportssenter. Slik representasjon 
er viktig for organisasjonen, og gir oss mulighet til 
å påvirke utviklingen innen handikappolitikk, både 
offentlig og privat.

Inntektsbringende tiltak
En sommertur som er kostnadsberegnet til ca. kr. 
200.000.- hvert år betinger også inntektsbringende tiltak. 
Medlemmene i laget skal ha ros for stor iver ved loddsalg 
og produksjon av gevinster. Bingoinntekter, grasrotandel 
og kommunale tilskudd kommer også godt med. 

Høsttur
Hver høst arrangeres det en dagstur. Også det med buss, 
og til interessante steder på vakre Helgeland. Innlagt 
kaffestopp og middag, samt gjerne et besøk ved en 
turistattraksjon underveis.

Ved sommertur og høstturen betaler deltagerne en 
egenandel, mens laget sponser resten. 

NHF Rana tar nye steg
Det er alltid en fare for at aktivitet kan stagnere. At 
tilbudene til medlemmene ikke er gode nok eller 
faller utenfor interessefeltet. Vi forsøker derfor å tenke 
litt nytt og skape variasjon, men uten å rokke ved 
basistilbudet. I høst har Rana Kraftsportsklubb invitert 
til samarbeid. Klubben har oppgradert sine lokaler slik 
at de er universelt utformet og klar til å ta imot våre 
medlemmer. De stiller også med hjelpere/instruktører 
og har fysioterapeut tilgjengelig. Dette kan bli et nytt 
og spennende bekjentskap for vårmedlemmer. Kanskje 
får vi en ny mester innen handikapidrett om få år? 
Mulighetene ligger der. Det finnes knapt hindringer 
som ikke kan forseres med litt hjelp og en solid porsjon 
pågangsmot.

NHF Rana ser lyst på framtiden, og selv om sentrale 
myndigheter tidvis prøver å stikke kjepper i hjulene for 
oss kan vi forsikre om at en slik taktikk ikke nytter. Nå 
satser vi på styrkeløft og kommer enda sterkere tilbake.
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NHFs innspill til partiprogram

I høst har NHF kommet med konkrete innspill til partiprogrammer som skal spikres av partiene 
før kommunevalget i 2019, hovedfokuset har vært på BPA og inkluderende skole.

En inkluderende skole 
Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med 
barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke 
får den muligheten, men må gå på spesialskoler eller få 
undervisning i separate rom, utenfor klassemiljøet. En viktig 
grunn er at skolene ikke er universelt utformet. Trapper uten 
ramper, dører som er tunge og vanskelige å bruke, mangel på 
heiser og utilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrierer som 
gjør at bevegelseshemmede ikke kommer inn eller kan bruke 
skolen.

Barn som blir tatt ut av den ordinære skolen eller klassen 
mister en verdifull mulighet til å delta i undervisningen 
sammen med sine jevnaldrende. Helt fra de er små 
lærer både de og medelevene at de er annerledes. Denne 
ekskluderingen får store konsekvenser senere i livet og 
fører til at mange funksjonshemmede dropper ut av skolen 
og faller utenfor arbeidslivet. Funksjonshemmede foreldre 
får heller ikke anledning til å delta i skolens aktiviteter 
sammen med barna sine. I mange kommuner brukes også 
skolen som kulturarenaer og valglokaler. Når skolene er 
utilgjengelige mister funksjonshemmede muligheten til å 
delta på en av samfunnets viktigste arenaer.

Viktige nøkkeltall:
•	Nesten 80 % av norske skoler har svært mangelfull 
tilgjengelighet (Norges Handikapforbund 2013).
•	3 av 4 elever med spesialundervisning får dette 
utenfor ordinær klasse (Bufdirs levekårsstatus for 
funksjonshemmede).
•	Frafallet i videregående skole er på hele 64 % blant 
funksjonshemmede, mot 17 % i befolkningen for øvrig 
(Finnvold, Nova 2012/2013).
•	Bare 44 % av alle funksjonshemmede er i arbeid, mot 73 
% i befolkningen generelt (SSB 2016).

På bakgrunn av dette ber vi om at Xxx parti  
tar følgende inn i sitt partiprogram:
•	Xxx parti vil arbeide for at kommunen følger opp  
plan- og bygningslovens krav om universell  
utforming på alle skoler.
•	Xxx parti vil arbeide for at kommunen lager en  
oversikt over skolenes behov for oppgradering til  
universell utforming, utarbeider konkrete planer og  
setter av penger til utbedringer.
•	Xxx parti vil arbeide for at kommunen sørger for at  
nærskolen er et reelt alternativ for alle barn.  
Individuelt tilpasset opplæring skal skje i klassemiljøet.

Brukerstyrt personlig assistanse 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjons-
hemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan 

gjøre selv. Som å kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg 
til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen 
med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

En brukerstyrt assistanseordning gir funksjonshemmede 
mulighet til å styre eget liv, i stedet for å måtte innrette livet 
etter kommunale rutiner og timeplaner. BPA-ordningen er 
dermed en av de viktigste forutsetningene for at funksjons-
hemmede skal kunne leve frie og selvstendige liv og delta 
fullt ut i samfunnet. Ordningen er et viktig verktøy for at 
funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet på like 
vilkår som andre. 

1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse 
en lovfestet individuell rettighet for personer som har 
et assistansebehov på minst 25 timer per uke, men også 
personer med et mindre assistansebehov har mulighet til å 
søke BPA.

Regjeringens BPA-rundskriv fra 2017 fremhever at  
BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunns-
deltakelse. Rundskrivet sier også at BPA ikke bare kan 
brukes innenfor kommunen. Det presiserer dessuten at 
når søknader vurderes, bør det vektlegges om BPA vil 
gi mulighet til studier og arbeidsdeltakelse, eller bidra 
vesentlig til bedret livskvalitet.

Flere evalueringer viser at rettighetsfestingen ikke har 
fungert etter intensjonen. Tilbudet varierer fra kommune 
til kommune, og mange kommuner utarbeider egne 
retningslinjer som ikke alltid er i tråd med regelverket. 
Veldig mange steder blir muligheten til fritid og samfunns-
deltakelse og brukerstyring sterkt begrenset.

Norges Handikapforbund gjennomførte en egen BPA-
undersøkelse blant medlemmene i 2017. Også den tegner et 
nedslående bilde. Noen av funnene er:

•	36 % har ikke nok assistansetimer til å dekke behovet sitt
•	70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid  
 - og NB! dette gjelder 100 % av dem under 18 år
•	30 % må nedprioritere grunnleggende behov, som  
 dusjing og tannpuss
•	31 % har måttet klage på avslag om BPA

På bakgrunn av dette ber vi om at Xxx parti  
tar følgende inn i sitt partiprogram:

•	Xxx parti vil arbeide for at kommunen sørger for 
at både kommunens egen BPA-ordning og alle BPA-
konsesjoner er i tråd med intensjonen i loven, inkludert 
muligheten til å reise ut av kommunen.
•	Xxx parti vil arbeide for at kommunen sikrer at alle som 
har rett til BPA får tilstrekkelig antall assistansetimer til å 
leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Kommunen 
må også innfri sin plikt til å tilby BPA til de som har et 
mindre assistansebehov
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Får du med deg 
det som skjer? 

Norges Handikapforbund Nord-Norge har en hjemmeside og en aktiv facebook-side. 
Følg oss gjerne der for å hele tiden være oppdatert på hva som skjer og hva vi jobber 
med. VI har blant annet en felles kalender og et årshjul på regionens hjemmeside. Her 
vil det være mulig for alle lokallagene å sende inn informasjon om sine arrangementer 
for å få de publisert i kalenderen. Vi har også fått en ny fane på hjemmesiden som 
heter «For tillitsvalgte». Her kan du som tillitsvalgt finne nyttig informasjon til arbeid i 
lokallag og regionen. 

•	  nordnorge.nhf.no

•	  www.facebook.com/nhfnordnorge

Vi vil høre fra deg! 
Nytt fra Nord lages for våre medlemmer og vi er avhengig av innspill fra dere for å 
kunne levere. Har du et tema du ønsker å skrive om? En lokal aktivitet du vil fortelle 
om? Et bilde du vil dele? 

•	 Send inn oversikt over møtene deres i lokallaget. 
•	 Frist for innsending til neste nummer er: 1. oktober 2018 
•	 Bidrag kan sendes til: Soraya Baker -> soraya.baker@nhf.no

Ønsker du å motta Nytt fra Nord elektronisk? 
Nytt fra Nord er regionens medlemsblad som sendes ut til alle medlemmer av NHF 
Nord-Norge. Vi ønsker nå å tilby våre medlemmer å få bladet tilsendt elektronisk i 
stedet for i posten. De som fremdeles ønsker det tilsendt i posten skal selvfølgelig få det. 
Ønsker du å motta bladet elektronisk kan du gi beskjed ved å sende epost til Soraya 
Baker -> soraya.baker@nhf.no

Vipps  
NHF Nord-Norge har Vipps! Har du et engasjement for BPA, universell utforming eller 
vår nye strategi (#sammenomennytid). Alle økonomiske bidrag gjør at vi kan jobbe mer 
målrettet med Handikapforbundets samfunnsoppdrag. Vårt vippsnummer er: 532418. 
Vi setter stor pris på alle bidrag! 
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FN-dagen 3. desember

FN-dagen for funksjonshemmede
3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede  

- men hva innebærer dèt?

Tekst: Ida C. Freng Foto: colourbox.com

De senere årene har man også i Norge fått en større 
forståelse og markeringsvilje rundt 3. desember- den 
internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Men 
hvor stammer dagen fra? 

Dagen ble innstiftet som merkedag i 1992, elleve år 
etter FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 
1981. Det var markeringsåret 1981 som ble den spede 
oppstarten til FNs konvensjon om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen 
trådte i kraft 3. mai 2008, og Norge ratifiserte den i 2013.

Men; en konvensjon alene skaper ikke likestilling- ei 

heller gjør en internasjonal dag. Hvordan vi bruker disse 
to derimot, kan gjøre vei i vellinga!

Og det er det Norges Handikapforbund ønsker å 
gjøre nå! I 2018 og 2019 er det satt i gang et prosjekt 
der vi «skal ta dagen tilbake». De senere årene er det 
nemlig myndighetene, i Bufdirs regi, som har tatt mye av 
eierskapet til denne dagen. Til VÅR dag. Det vil vi gjøre 
noe med- for dere vet hva vi sier: «Ingenting om oss, uten 
oss!» Da holder det ikke lenger å sitte i referansegruppa 
for andres markering av dagen!

Medlemslandene i hele FN markerer dagen på ulike 
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FN-dagen 3. desember

måter. Noen steder dreier det seg om kampen for å bli sett 
som fullverdige mennesker, andre steder- som i Norge 
i 2016- satte vi fokus på at man skal ha nok BPA til et 
likestilt liv. Temaene er mange- men kampen er felles!

Når vi nå skal ta dagen tilbake, så vet vi veldig godt 
at Rom ikke ble bygget på en dag. Derfor ønsker vi nå 
å skape en start i grasrota, med litt «gjødsling» fra oss i 
prosjektgruppa. Forhåpentligvis husker mange av dere 
nyhetsbrevet som ble sendt ut i juni- men vi gjentar det 
viktigste her:
Målet for 2018 er å forankre dagen i egen organisasjon, og 
det har vi tenkt til å gjøre på flere ulike måter:
•	 På aksjonsfronten er det primært NHFU som vil få an 
 svar dette året, med skole og utdanning som felles  
 fokus landet over.
•	 På grasrotnivå håper vi at så mange lokallag og regioner  
 som mulig vil arrangere noe for medlemmene sine  
 denne dagen, det være seg alt fra lokale aksjoner til  
 medlemsmøter eller stand på det lokale kjøpesenteret.  
 Det viktigste er at våre medlemmer får kjennskap og  
 eierskap til dagen som markerer våre menneskerettigheter.

•	 Vi ønsker også å lage et gjenkjennelig symbol for dagen, 
 ala rosa sløyfe for brystkreft, eller den internasjonale  
 Downsdagens «Rockesokk». 

For å gjøre det enklest mulig for alle lag og medlemmer 
å delta, jobber vi i prosjektgruppa med å produsere et 
ressurshefte, der man både kan lære om FN-dagen, men 
også finne konkrete ideer og oppskrifter på ulike måter 
å markere dagen på. Førsteutgaven vil bli sendt ut tidlig 
i høst, men dette skal være et levende dokument, så vi 
håper dere vil sende oss innspill, ideer og ikke minst 
fortelle oss hvordan DERES lag vil delta- slik at vi kan 
oppdatere heftet mange, mange ganger!

Hele organisasjonen er herved utfordret til å bli med på 
å ta eierskap til dagen vår!

Husk: «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!»

Marianne Knudsen, NHFU/prosjektgruppa

Foreløpig har vi tenkt på:
•	 FN-konvensjonen for personer med nedsatt  
 funksjonsevne (CRPD) har to jubileer i år. Det er 10 år  
 siden konvensjonen ble gyldig, og det er 5 år siden  
 Norge skrev under på at de vil følge konvensjonen.  
 Vi tenker derfor at NHFU i landets ulike regioner kan  
 invitere lokale ungdomspolitikere og representanter i  
 ungdomsråd til «barnebursdag», der gjestene vil få  
 påfyll av både pølser og politikk i en hyggelig ramme.

•	 Liknende feiringer må gjerne gjøres i ulike lokallag og  
 regioner i NHF også!

•	 Vi ønsker å produsere en rekke korte filmer (30-45  
 sekunder lange) som vi vil spre på sosiale medier, der  
 NHFUere forteller om hvilke barrierer de møter i  
 skole- og utdanningssystemet- med klar beskjed om at  
 vi ikke lenger godtar dette!

•	 Man kan sende inn leserinnlegg (prosjektgruppa kan  
 være behjelpelig med både tema, formuleringer og  
 innsending) til lokale og nasjonale medier denne dagen.

•	 Er man få i et lag eller kommune kan man gjennom 
 føre et «bannerdrop».

•	 Kanskje kan man arrangere en debatt eller et åpent  
 møte denne dagen?

•	 Som du ser er ikke lista kjempelang foreløpig- og vi  
 trenger hjelp fra hele organisasjonen for å finne ut  
 hvordan vi best vil og kan markere dagen i 2018. 

Utfordring:
•	 Hvordan vil DU markere dagen VÅR?

•	 Hva slags symbol kan vi lage, som vil promotere FN- 
 dagen nasjonalt- og med tiden kanskje også inter- 
 nasjonalt? Kan vi lage/komme på et symbol som vi og  
 våre alliansepartnere kan bruke for å markere at de  
 støtter våre kampsaker?

Alle slags innspill kan sendes til prosjektleder Ida C. Freng 
på epost ida.freng@nhf.no



20

styrke og 
støtte hverandre

Tekst: Kirsti Elise Fosshaug 

I denne perioden skal vi løfte likepersonsarbeidet. Vi skal 
gjøre en ekstra innsats for å gjøre likepersonsarbeidet kjent og 
tilgjengelig for funksjonshemmede utover egen organisasjon 

og medlemsmasse. Utdrag fra Strategi for 2017-2021.

I Region Nord tester vi ut ulike metoder for hvordan vi 
kan realisere Strategien #sammenomennytid. Under vårt 
besøk i Mo i Rana 12. oktober gjorde vi vårt første forsøk 
på å løfte likepersonsarbeidet fra å være et NHF-tilbud, 
til å bli noe som kan bli et godt tilbud på andre arenaer 
utenfor vår egen organisasjon. Valget falt på å invitere 
andre frivillige organisasjoner til en hyggelig Pizzakveld. 

Bak denne invitasjonen sto NHF Rana, NHF Nord-
Norge og NHFU. Vårt ønske var å bli kjent med andre 
som yter frivillighet i Mo i Rana. Vi ønsket å vite mer 
om hvem de er, og hva de gjør, og om vi sammen kan 
samarbeide og støtte hverandre. Eksempelvis ønsket vi 
å diskutere om frivillige likepersoner kan bidrar inn/
styrke Frivillighetssentralens besøkstjeneste ved å være et 
besøkstilbud for noen som har en funksjonsnedsettelse, 
eller av andre grunner ønsker å dele erfaringer knyttet til 
en hverdag med funksjonsnedsettelse.  

Frivillighetssentralen i Mo i Rana har noe de kaller 
Home Start. Det er et tilbud til familier med små barn 
som trenger praktisk hjelp i hverdagen. Det er ofte 
snakk om 2-3 timer ukentlig frivilligarbeid hjemme 
hos familiene. Det kan være alt fra å ta oppvasken til å 
være sammen med barna så de voksne kan få tid til å 
gjøre sine ting. Det er familienes behov er avgjørende 
for det frivillige arbeidet. Vi fant ut at vi har en naturlig 
samarbeidsplattform, siden Home Start ofte er inne i 
familier med barn med funksjonsnedsettelser. Vi ble 

enige om at dette var en sonderingsrunde, og at vi nå 
vet om hverandre. Fremover skal vi se på etterspørsel 
og behov, og eventuelt utforme en mer konkret plan for 
hvordan vi kan samarbeide.   

Vi fikk også besøk av Rana Kraftsportlag. De har nye 
tilgjengelige lokaler, og de ønsker å gjøre klubben sin 
kjent for NHF. De tilby styrketrening med veiledning av 
blant annet en frivillig fysioterapeut. De er veldig klare 
på at de ikke gir et medisinsk rehabiliteringstilbud, men 
de er et tilbud for de som vil trene styrke og trenger tips 
for hvordan de kan bruke apparatene ut fra egne behov 
og egne treningsmålsettinger. De ønsker alle velkommen, 
og er veldig stolte av det sosiale felleskapet i klubben som 
er veldig lite pretensiøst. De er også stolte over at de har 
26 lisensierte styrkeløftere. 

I tiden framover skal miljøet i Mo i Rana se på 
mulighetene for å gå sammen om å markere 3. 
desember. Et av forslagene som ble diskutert er en 
langsending i lokalradioen som også drives av frivillige. 
Her ble det foreslått å spre kunnskap om 3. desember. 
Hvorfor markerer vi dagen, og hvorfor er det viktig? 
I tillegg diskutertes mulighetene for å intervjue 
klubber og miljøer i lokalsamfunnet som jobber for at 
funksjonshemmede skal ha samme tilbud og muligheter 
som andre. Vi ønsker folkene i Mo i Rana lykke til. Sjekk 
gjerne ut Radio Rana www.radiorana.no FM 89,1 og 93,2 
nettradio.  
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jeg lover å  
styrke og  
støtte deg.

gjØr du det  
samme for meg?
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NHF mener: 

Brukerstyrt Personlig  
Assistanse (BPA)

Et aktivt og selvstendig liv med brukerstyrt  
personlig assistanse.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) bidrar til at 
funksjonshemmede som trenger praktisk bistand kan 
administrere sin egen hverdag. Med BPA kan den 
enkelte selv bestemme hvem som skal være assistenter, 
hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. 
Brukerstyrt personlig assistanse er dermed et viktig 
verktøy for at funksjonshemmede skal få de samme 
mulighetene som andre til å leve et aktivt og selvstendig 
liv. 

16. juni 2014 vedtok Stortinget at brukerstyrt 
personlig assistanse er en individuell rettighet. Retten er 
imidlertid begrenset. 

Norges Handikapforbund mener at retten til 
brukerstyrt personlig assistanse må utvides. Alle 
funksjonshemmede som ønsker og vil ha nytte av BPA, 
må få rett til ordningen.

Brukerstyrt personlig assistanse muliggjør deltakelse.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning 
som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre 
ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg og gjøre 
husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle 
og lage mat, være sammen med venner og familie og 
engasjere seg i samfunnet. 

Funksjonshemmede kjenner selv sine egne behov 
best og vet hva de trenger, til hvilke tider. En brukerstyrt 
assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til 
å styre eget liv, i stedet for å måtte innrette livet etter 
kommunale rutiner og timeplaner. 

Norges Handikapforbund har jobbet for at 
funksjonshemmede skal ha rett til selvstyrt assistanse i 
25 år. Vi gleder oss over at BPA nå er lovfestet som en 
individuell rettighet. Samtidig oppfatter vi rettigheten 
som altfor begrenset til å sikre god assistanse og reell 
selvstyring til alle som trenger det. 

Retten til BPA gjelder bare de som har størst 
behov. Loven er heller ikke entydig på alle punkter. 
Kommunene har ulik praksis, og mange utarbeider 
egne retningslinjer som ikke alltid harmonerer med 
regelverket. Vi er derfor bekymret for at BPA-tildelingen 
vil variere urimelig mye fra kommune til kommune.

Fakta om brukerstyrt personlig assistanse 
•	 Retten til brukerstyrt personlig assistanse er  
  hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.
•	 BPA-retten gjelder personer under 67 år med  
  langvarig og stort behov for personlig assistanse. 
•	 Med stort behov menes minst 32 timer per uke. 
  Personer med et assistansebehov på minst 25  
  timer per uke har også rett til brukerstyrt personlig  
  assistanse, med mindre kommunen kan  
  dokumentere at dette vil medføre vesentlige  
  kostnadsøkninger. 
•	 Retten omfatter støttekontakt og avlastningstiltak  
  for foreldre med funksjonshemmede barn under  
		 18	år	som	bor	hjemme.	•	Rettigheten	er	begrenset	 
  når man trenger flere enn én tjenesteyter eller  
  nattjenester. 
•	 Personer som ikke kommer inn under pasient- og  
  brukerrettighetsloven § 2-1 d, har fortsatt  
  mulighet til å søke BPA via § 3-8 i helse- og  
  omsorgstjenesteloven.

NHF mener at: 
•	 Retten til brukerstyrt personlig assistanse må  
  utvides til også å gjelde personer med et mindre  
  assistansebehov enn 25 timer per uke.
•	 Kommunenes BPA-vurderinger må bygge på den  
  enkeltes ønske om assistanse for å kunne leve et  
  aktivt og selvstendig liv.
•	 Også mennesker over 67 år må omfattes av retten  
  til BPA, særlig de som har hatt BPA før fylte 67. 
•	 Det må lages klare retningslinjer for BPA-  
  ordningen, for å sikre lik praksis i kommunene. 
•	 Assistentenes arbeidsforhold må være godt  
  ivaretatt. 
•	 Det må lages felles opplæringsmateriell, som alle  
  som jobber med BPA må forplikte seg til å bruke  
  aktivt.

Ønsker du mer informasjon?
Besøk nhf.no eller kontakt oss på 24 10 24 00 
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- NHFU sommerleir

Sol, sommer 
og nye 

bekjentskaper
Tekst: Jørgen Wien  

Foto: Marie Iversen Bjørn

Med sommerleirer for våre unge medlemmer både i juli og 
august var det duket for en sommer fylt med sol, aktivitet og 

nye bekjentskaper!

Engasjerte unge fra hele landet møttes på sommerleir på Moi i Rogaland
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- NHFU sommerleir

I juli arrangerte Norges Handikapforbunds Ungdom 
(NHFU) sommerleir på Lundheim Folkehøgskole på 
Moi i Rogaland. Hovedtemaene for leiren var selvforsvar 
og meditasjon, ispedd mange andre sosiale aktiviteter. 
I midten av august var det tradisjonen tro klart for 
Storbyweekend, i år i Stavanger, og som vanlig i regi av 
den driftige gjengen i NHFU Sør-Vest. 

Reiseveien fra Innlandet til Rogaland er forholdsvis 
lang, likevel var det god stemning da Hanna Fu Man 
Koppang, Andreas Koll-Hansen og Kim André Støvind, 
samt undertegnede, gikk om bord på toget på Moelv 
klokken halv sju en mandagsmorgen midt i fellesferien. 

Omtrent 10 timer senere var gjengen på plass på Moi, 
etter å ha møtt stadig flere andre deltakere på toget 
underveis. Smilene var fremdeles på plass da de kom 
frem, og alle var ganske spent på hva de hadde i vente. 

De neste fem dagene bød på kurs i selvforsvar og 
meditasjon, i tillegg til brettspill, gode samtaler, fotball-
VM på storskjerm og mye annen moro sammen med 
en stor gjeng fra NHFU og fra Norges Blindeforbunds 
ungdom. 

Dagene gikk slag-i-slag helt til det plutselig var tid for 
hjemreise, og Hanna, Andreas og Kim André var skjønt 
enige om at det hadde vært en flott leir. De likte spesielt 
godt den gode blandingen av spennende aktiviteter og 
mye fritid til å bli godt kjent med andre unge fra resten 
av landet. 

Siste helga før skolestart var det nok en gang klart for 
Storbyweekend, et årlig arrangement i regi av NHFU 
Sør-Vest hvor unge medlemmer fra hele landet møtes 
for en helg med innkvartering på hotell, byvandring og 
shopping, samt deltakelse på den årlige Funkisdagen.

 Funkisdagen fant i år sted i Vågen i Stavanger lørdag 
18. august. Til tross for litt ubarmhjertige værguder ble 
det en fin opplevelse med konserter og ulike stands. 
Svært populært var det også å se lokale politikere prøve 
seg med elektrisk rullestol i et inngangsparti bygget etter 
standardene i TEK17, populært kalt «Sanner-fella». I 
tillegg fikk ungdommene med seg en rekke ulike ting 
i løpet av helga, blant annet byvandring, finale i NM 
i el-innebandy, intimkonsert på hotellet, fotokurs og 
foredrag både om padletur i Amazonas og om hvordan 
man kan stå opp mot hat-prat. Eli Langmyren Myrvold, 
Olle Mathiasson, Siv Hammerseng og Cristian Camilo 
Breivik deltok fra Innlandet på denne helgen i Stavanger, 
og var alle svært fornøyd med helgen. 

Det må være et godt tegn at det eneste man har å 
utsette på helgen er at det var så mye gøy og spennende 
som skjedde at man ikke hadde tid og krefter til å få med 
seg alt. 
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PÅ KRYSS OG TVERS Løsningen på kryssordet sendes til: NHF Nord-Norge 
på e-post nhf.nordnorge@nhf.no Innsendingsfrist er 
01. februar 2019. Vinneren får tilsendt flaxlodd”
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- Sudoku

Vanskelighetsgrad: Medium
SUDOKU

4 2 5 8 1

7 5 8 2

2

3

4 1

4 3 5 6

6 8 1

8 3

2 6 4 3

Rana kraftsportklubb 
i Mo i Rana satser 
på tilbud til 
funksjonshemmede

Rana Kraftsportklubb er en lokal styrkeløftklubb som ble 
stiftet i 1980. Klubben holder til i nyoppussede lokaler i 
Mo i Rana.

Lokalene har nå universell utforming og er tilrettelagt 
for funksjonshemmede fra 2017. 

Klubben har totalt 109 medlemmer hvorav 26 
lisensierte styrkeløftere. Klubben har pr i dag 7 egne 
trenere med godkjent trenerkurs og tilgjengelige 
fysioterapeuter. 

Rana kraftsportklubb ønsker å gi et tilbud til alle som 
ønsker å drive med styrketrening. Våre egne trenere 
utarbeider treningsopplegg som er tilpasset den enkelte. 

Styrkeløft for funksjonsfriske og funksjonshemmede 
er vår idrett. Vår paraidrett er benkpress og Rana 
Krafsportklubb har egen benk og utstyr til dette. 
Klubben har ellers utsyr til ulike styrkeøvelser. 

Styrketrening er en treningsform som passer 

for alle i alle aldre. Våre medlemmer har i dag en 
alderssammensetning fra 12 til 63 år. 

Styrketrening er sunt for kroppen. Man beholder 
muskelmassen og styrker skjelettet. På den måten 
forebygges benskjørhet og plager i ledd og muskulatur. 
Riktig styrketrening tilpasset den enkelte vil opprettholde 
og forbedre funksjonsnivået ut fra de forutsetningene 
man har.

Du sover også bedre om natten, fordøyelsen blir 
bedre og du får løst opp spenninger. Det frigjør energi 
i kroppen som heller kan brukes til å bygge opp 
immunforsvaret.

Vi ønsker funksjonshemmede velkommen til å trene 
styrke sammen med oss i våre lokaler. I samarbeid 
med den enkelte og den enkeltes behov setter vi opp 
treningsprogram og etter avtale er vi sammen på trening 
og kan hjelpe til der det trengs. 

Til venstre: Morten Rygh, leder og 
kontaktperson i Rana Kraftsportklubb
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Avtroppende generalsekretær

Takk for meg!
Det er en tid for alt, og min tid er nå kommet! 

Som dere sikkert har fått med dere, går jeg av som 
generalsekretær og avslutter mitt arbeidsforhold i 
Handikapforbundet nå i september. Landsmøtet i juni 
2017 vedtok en ny og fantastisk fremtidsrettet strategi 
for forbundet fram til 2021, og jeg mente at det var 
formålstjenlig med en ny toppleder i administrasjonen 
for å samme med sentralstyret lede forbundet framover 
i tråd med strategiens føringer. Ny visjon og en voldsom 
«drive» i hele organisasjonen i forbindelse med prosessen 
som førte til landsmøtets vedtak fortjener også en 

generalsekretær som ikke sitter altfor fast i gammelt 
tankegods og tidligere erfaringer. Jeg bestemte meg derfor 
allerede i sommerferien i fjor om at min tid var over i 
Handikapforbundet. Jeg informerte forbundsleder og 
sentralstyret om min beslutning på sensommeren i fjor, 
men styret ville at jeg skulle lede en omstillingsprosess i 
administrasjonen før ansettelse av ny generalsekretær. Og 
jeg er blitt bønnhørt! Forbundet kunne ikke fått en mer 
dedikert og framtidsrettet generalsekretær enn Sunniva 
Ørstavik. Sunniva, som er tidligere Likestillingsombud, 

Generalsekretæren hadde full kontroll under innflyttingen i nye lokaler på «Galleri Oslo». (Foto: Karen Kvam)
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Avtroppende generalsekretær

har ideologien og verdiene til Handikapforbundet godt 
innunder huden. Sunniva ser også verdien og viktigheten 
i organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte, så fremtiden 
ser lys ut forbundet. 

Jeg kommer uten tvil til å savne gode kollegaer, 
tillitsvalgte og medlemmer som jeg har vært så heldig å bli 
kjent med gjennom mine 29 år i forbundet. Jeg startet mitt 
virke i Handikapforbundet som organisasjonskonsulent 
i daværende Oslo Fylkeslag av NHF i desember 1989. 
Fortsatte som avdelingsleder i organisasjonsavdelingen i 
forbundet sentralt i 1999, ble assisterende generalsekretær 
etter en omorganisering i 2007, og generalsekretær fra 
2012. Jeg har med andre ord fått en bred forankring i 
organisasjonen, og har ikke tall på alle de fantastiske 
medlemmene og tillitsvalgte jeg har møtt gjennom 
disse årene. Jeg har også vært til stede på hundrevis av 
årsmøter og samlinger i organisasjonen, og har alltid 
ment at organisasjonens viktigste ressurs er medlemmer 
og tillitsvalgte, som gjør en formidabel jobb for å skape 
et godt sosialt miljø og som står i krigen til daglig for å 

gjøre hverdagen bedre for funksjonshemmede. Jeg vil 
derfor takke hver og en av dere for et godt samarbeid 
gjennom disse årene, og takk for innsatsen dere gjør. 
Uten medlemmer og aktive tillitsvalgte hadde ikke 
organisasjonen oppnådd de resultatene som vi tross alt har 
gjort gjennom de 29 årene jeg har vært så heldig å være en 
del av dette fellesskapet. 

Jeg føler meg jo ikke gammel, men må nok innse at jeg 
er gammel nok til å bli såkalt tidligpensjonist! Dette var 
mitt eget valg, og jeg tror nok at for min egen del var dette 
et godt valg, og definitivt et godt valg for organisasjonens 
videre utvikling. 

Kommer helt sikkert til å savne både gode kollegaer og 
medlemmer/tillitsvalgte, men jeg fortsetter som medlem 
av forbundet, og kanskje vi ses en dag? 

Igjen – takk for følget og takk for at jeg har hatt gleden 
av å bli kjent med hver og en av dere som er fantastiske 
ambassadører i det viktigste talerøret for handikapsaken 
gjennom tidene! 

Servitør: Grendahl har aldri vært redd 
for å ta i et tak der det trengs - her som 
servitør, trolig under et medlemsmøte.

Den gang da: Faksimile 
av «Nyansatt-intervju» med 
Grendahl fra tidlig nittitall.
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- løsning kryssord

Løsning fra forrige utgave

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Løsning sudoku  
fra forrige utgave:

8 9 6 1 3 4 2 5 7

3 5 2 9 7 6 4 8 1

7 1 4 8 2 5 9 6 3

6 3 5 2 4 7 1 9 8

9 8 7 6 5 1 3 4 2

4 2 1 3 9 8 5 7 6

5 6 3 7 1 9 8 2 4

2 4 8 5 6 3 7 1 9

1 7 9 4 8 2 6 3 5

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted:

Løsningsord:

Vinneren av forrige utgaves kryssord er: Anne-Mette Nilsen. Løsningsord: ”Heldig er den som får et glimt  
av en storfugl i skogen”. Gratulerer! Du vil motta flaxlodd i posten.
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- oversikt kontaktpersoner

Regionstyret, lokallag og landsforeninger

Regionstyret:   
Leder: 
Barbro Holmstad 
Mobil: 995 63 258 
batholms@online.no

Nestleder:  
Gunnar Olsen 
Mobil: 412 50 346 
gunnarolsen42@gmail.com 

Styremedlemmer: 
Inger Svenning 
Mobil: 992 59 439 
ingerks@msn.com

Terje Johan Ellila 
Mobil: 952 88 011 
Tj.ellila@duka.no

Jan-Erik Vonheim 
Mobil: 995 62 690 
Jan-vonh@online.no

Vararepresentanter: 
Liv Hammer 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Michal Bye 
Mobil: 950 96 477 
mi-by@online.no

Landsforeninger
Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening (ALF) Troms 
Hans Justin Olsen 
Sletta, 9055 Meistervik 
Mobil: 415 09 343 
hans.justin.olsen@outlook.
com

Landsforeningen for 
Polioskadde, (LFPS) 
Nordland 
Edward Elvegaard 
Sorhammarn 24, 8150 Ørnes 
Mobil: 958 25 205 
striholmen@mac.com

Landsforeningen for  
Polioskadde, (LFPS) Nord 
Jan Erling Akselsen 
Postboks 497 
9485 Harstad 
janakselsen@hotmail.com 
Mobil: 909 47 913

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) 
Nordland  
Randi Nesje 
Storvollen 50 
8015 Bodø  
Mobil: 916 98 355  
rknesje@online.no

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS) Troms  
Hans Erik Jensen 
Sommarfjøsveien 52 E2  
Mobil: 951 95 464 
h-ejens@online.no 

Landsforeningen for 
Slagrammede, (LFS)  
Øst-Finnmark 
Liv E. Hammer 
Langnesveien 107 
9845 Tana 
Mobil: 906 29 940 
liveliham@yahoo.no

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Troms 
Maria Edvardsen 
Thorshaugvegen 42 
9006 Tromsø  
Mobil: 482 42 412 
mrdvrdsn2@gamil.com

Landsforeningen 
for kvinner med 
bekkenleddsmerter (LKB) 
Finnmark 
Heidi Botten 
Krokvegen 45 
9020 Tromsdalen  
Mobil: 90070380 
botten.heidi@gmail.com

Landsforeningen for 
amputerte (LFA)  
Nord-Norge  
Arvid Eilertsen 
Torsli 129, 9304 Vangsvik 
Mobil 906 45 405 
arvideilertsen@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) 
Nordland 
Nina Norheim 
Storvikhammarn 59  
8014 Bodø  
Mobil: 415 50 591  
nina.nordheim@gmail.com

Landsforeningen for 
nakkeskadde (LFN) Troms 
og Finnmark 
Odd Einar Bugge 
Planetveien 597 
9024 Tomasjord 
Mobil: 958 17 106 
oddeinarbugge@gmail.com

Landsforeningen for 
ryggmargskadde LARS 
Finnmark 
Kjell Magne Johansen 
Storfjellveien 126 
9600 Hammerfest 
Mobil: 470 13 663 
kjell-magne@fikas.no

Lokallag:
NHF Andøy 
Odd-Einar Gudbrandsen 
Nygata 18 
8480 Andenes 
Mobil: 911 72 512 
oddegud@online.no

NHF Ballangen 
Nancy Johansen 
Bjørkåsveien 90  
8540 Ballangen 
Mobil: 415 61 006 
nancyhj@live.no

NHF Bindal 
Randi Finvik Haugdal-Sætran 
Rørgata 7 
7980 Terråk 
Mobil: 957 35 662 
randisetran@hotmail.com

NHF Brønnøy 
Mariette Korsrud 
Svingen 2 
8907 Brønnøysund 
Mobil: 911 68 528 
mariette.korsrud@gmail.com

NHF Narvik 
Mari-Tove Ådal 
Bergveien 67 
8520 Ankernes 
Mobil: 952 26 196 
nhfn@online.no

NHF Rana 
Eva Aag Isaksen 
Kveldsolgata 100 
8618 Mo i Rana 
Mobil: 470 20 634

NHF Kvænangen 
Håkon Thomassen 
Kvænangsveien 4952 
9161 BURFJORD 
Mobil: 915 35 975 
hakon.thomassen@
kraftlaget.no

NHF Nordreisa 
Anny Jorunn Skjervø 
Sentrum 1 B, leil. 107 
9151 Storslett 
Mobil: 413 16 227

NHF Tromsø 
Åge Bjerkmo 
Kuttersvingen 36 
9017 Tromsø 
Mobil: 907 60 075 
Age.bjerkmo@gmail.com

NHF Hammerfest 
Monika Lill Grøtte  
Johan Altmannsvei 1  
9600 Hammerfest  
Mobil: 906 53 944 
monikalgrotte@gmail.com

NHF Nordkapp 
Bjørg Salthammer Pettersen 
Postboks 359 
9751 Honningsvåg 
Mobil: 911 89 088 
b.s.p@infranord.no

NHF Tana 
Terje Ellila 
Kvartsittveien 189 
9845 Tana 
Mobil: 952 88 011 
tj.ellila@duka.no

NHF Sortland 
Asbjørn Emil Simonsen 
Røsslyngveien 26  
8400 Sortland 
Mobil: 480 06 849 
asbjorn.simonsen@vkbb.no

NHFU Nord-Norge 
Dagny Sofie Dahl 
Mjølnhusdalen 24  
8614 Mo i Rana  
Mobil: 484 28 200 
fie@live.no



ET UNIKT 
KOLLEKTIVTILBUD!

Snelandia Flexx er en bestillingstransport,
og du betaler ikke noe mer enn du ville gjort på bussen.

Snelandia Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til
av- og påstigning om du behøver det.

Snelandia Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres.

Tlf. 177 | WWW.flexx.no 
BESTILL PÅ:

BAKSIDEN
Returadresse
Norges Handikapforbund
Nord-Norge
Kirkegata 1, 4 egt. 
9008 Tromsø
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