
 

Tilgjengelighetsutvalget 
 
 

ÅRSMELDING 2010 

Etter årsmøtet 2009 ble puls utvalget i Øst dannet. Vi tok utgangspunkt i de 

kontaktpersonene vi hadde og som satt i de ulike kommunale råd rundt om i 

regionen vår. Vi ble en ressursgruppe på 16 personer. Av disse 16 personene ble 

det valgt et AU og bestod av følgende personer: 

 

Leder   Ann-Karin Pettersen 

Medlem  Thomas Eide fra LARS ØST/OSLO 

Medlem  Ingun Fosser Sand, NHF Indre Østfold 

Medlem  Elling Knudsen, NHF Bærum 

Medlem  Arvid Dale, LFS Akershus 

 

Høsten 2010 endret utvalget navn til tilgjengelighetsutvalget og vi utvidet 

utvalget med 4 medlemmer: 

Leder   Ann-Karin Pettersen 

Medlem  Thomas Eide fra LARS ØST/OSLO 

Medlem  Ingun Fosser Sand, NHF Indre Østfold 

Medlem  Elling Knudsen, NHF Bærum 

Medlem  Arvid Dale, LFS Akershus 

Medlem  Willy Aagård, NHF Halden/Aremark – LFPS Østfold 

Medlem  Knut Hafnor, NHF Rygge og Råde 

Medlem  Hanne Petersen, regionstyret 

Medlem  Ragnhild Hartviksen Skovly, NHF Rygge og Råde 

 

Organisasjonskonsulent Torleif Støylen var koordinator for utvalget før han 

sluttet. Kontorleder Per Lie har vært med på ett møte i 2010. 

 

 

 



 

STYREMØTENE 

Utvalget har hatt 2 styremøter i 2010. Grunnen til at vi ikke har hatt flere møter 

er at leder var sykemeldt i 14 uker og utvalget ble da lagt på is frem til høsten. 

På disse to styremøtene har følgende saker vært til behandling: 

Askim kommune - vedrørende bygging av ny ungdomsskole i Askim. Saken 

ble oversendt til NHF Sentralt v/Steinar Myrdal hvor vi ba om hjelp til å se på 

saken for rådet i Askim. 

 

Toppturer i Follomarka – brosjyre – vi diskuterte saken og ba at det skrives 

om det er tilgjengelig for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Brede på 

stiene for manuell og elektriske rullestoler og stigninger. Det var viktig for oss at 

dette kom frem i denne brosjyren.  

 

PBL –kurs  30. – 31.10.10 – mer under kurs til dette punktet. 

 

Utvidelse av utvalget - utvalgets leder Ann-Karin Pettersen fikk  fullmakt til å 

utvide det gamle AU. 

Budsjett for utvalget – ligger vedlagt meldingen. 

Handlingsplan for 2011  – handlingsplan ligger vedlagt meldingen 

Årsmelding for 2010 -  

Lage navneliste med epost og tlf. nr – skal ligge på hjemmesiden.  

 

KURS 

 

I januar ble det avholdt møtet i Akershus 19.1. og i Østfold 21.1.10. Temaene på 

disse møtene var Plan og Bygningsloven – hva er nytt? – veien videre for 

utvalget og erfaringer så langt. Elling Knudsen fra NHF Bærum hadde innlegg 

om veilederen vedrørende universell utforming i Bærum. 

 

 

 

 



 

I oktober ble det avholdt kurs i plan og bygningsloven for alle medlemmer av 

styrene i NHF Øst og NFU og medlemmer av råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Vi hadde gleden av å ha med medlemmer som ikke er medlem i 

NHF Øst eller NFU, men medlem av rådet. Vi var ca 35 deltakere tilstede. 

Steinar Myrdal, Per Lie og Ann-Karin Pettersen hadde innlegg og var forelesere 

på dette kruset. 

 

ØKONOMI 
 

Kurs har blitt dekket over kursbudsjettet og SAFO Øst sine midler. 

Reiseregninger dekkes av lokallagene og NHF Øst. Utvalget har for 2011 laget 

et budsjett som er vedtatt i regionstyret. Budsjettet ligger vedlagt.  

 

 

Ski,  23.01.2011 

 

 

 

Ann-Karin Pettersen   

Leder    

 
 


