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Arild Karlsen

Tone C. Lillestølen

Bernt M. Støylen

Willy K. Aagaard

Ken (Jan Kenrick Glad

Esben Madsen

Simen Aker

Sonja Sandbakk

Robert Fostaas

På årsmøtet i. april 2017, ble følgende

• Arild Karlsen

• Sverre Bergenholdt

• Ragnhild Skovly Hartviksen

• Willy K. Aagaard

• Tone C. LillestØlen

• Elisabeth Wollebek

• Saad Al-Jaderi

• Anders Hauge Olsen

• Helene Kjølstad

• Hilde Sofie Nilsson

til 01.04.17 av følgende medlemmer:

region leder

1. nestleder, organisatorisk

2. nestleder, politisk

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem

1. varamedlem

2. varamedlem

3. varamedlem

regionstyre valgt:

regionleder

1. nestleder, organisatorisk

2. nestleder, politisk
styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem

1. varamedlem

2, varamedlem

3. varamedlem

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

2 år

1 år

1 år

1 år

iår

Ungdomsorganisasjonen NHFU øst er fast representert i regionstyret ved leder Christine Bauer.
NHFU Øst har fulle rettigheter i regionstyret med tale-, torslags- og stemmerett.

Regionskontorets ansatte deltar på regionstyremøtene med tale- og forslagsrett
Regionkontorleder er sekretær for regionstyret.

1.1 Regionstyret

NHF Øst hadde årsmøteperiode på 2 år fra 2015 til 2017. Det ble ikke holdt årsmøte med valg i 2016.
12017 vedtok årsmøtet å gå tilbake til årsmøteperiode pål år.

Jackson

Regionstyret har i perioden avholdt 8 styremøter hvor det har blitt behandlet 96 saker/saksområder.
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1.2 Arbeidsutvalg (AU)
Regionstyret vedtok å ikke ha et formalisert AU i 2017.
Leder har i henhold til vedtatt delegasjonsreglement åpen fullmakt til å fatte de vedtak han/hun mener er
nødvendig for drift og saker mellom styremøtene. Leders fullmakt er basert på styrets tillit. Leders
beslutninger mellom styremøtene er fattet i samråd med de 2 nestlederne. Regionstyret ble holdt løpende
orientert om beslutninger fattet av leder/ledergruppa mellom styremøtene.

2.0 Regionskontoret

Regionskontoret leier lokaler hos NHF sentralt i Galleri Oslo.
Samlokaliseringen med NHF sentralt har gitt ansatte på regionskontoret god tilgang til faglig og sosialt
miljø, og ansatte i sentraladministrasjonen mer kjennskap til daglig arbeid i regionen.

Regionskontoret har hatt følgende bemanning i perioden:
Regionkontorleder 100% fast stilling: Hanne Grimstvedt
Organisasjons- og ungdomskonsulent 100% fast stilling: Gyda A. M. Nullmeyer
Konsulentstillingen ble endret fra prosjektstilling til fast stilling 06.0617.

Regionen ble selvfinansiert i 2010. NHF Øst er lA-bedrift registrert i Akershus.

3.0 Kompetanseheving

NHF Øst praktiserer en hovedregel om at regionskontoret arbeider med administrative saker, mens
tillitsvalgte og medlemmer skal drive og fronte det interessepolitiske arbeidet.
Som følge av dette har NHF Øst prioritert opplæring og kompetanseheving av tillitsvalgte og medlemmer.

NHF Øst har i årsmøteperioden arrangert og tilrettelagt et betydelig antall kurs og studietilbud. Målet har
vært å heve kompetansen på organisasjonsarbeid og interessepolitisk arbeid til beste for lokallagene,
regionen, det enkelte medlemmet og andre interesserte.
Kursene annonseres i egne “Napp-ut” sider i medlemsbladet RegionNytt, på vår hjemmeside, via Facebook
og på e-post til lokallagsledere og/eller direkte til medlemmene.

Regionskontoret i NHF Øst er også koordinator for SAFD Øst (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes
organisasjoner). NHF Øst og SAFO Øst samarbeider om en egen kursrekke som er finansiert av SAFO Øst.
NHF og SAFO har mange sammenfallende interesser vedr. tema og målgruppe. Alle interessepolitiske kurs i
regi av NHF Øst og SAFO Øst er åpne for alle interesserte. Viktigste målgruppe for kursene er
representanter i råd for funksjonshemmede, og representanter i råd og brukerutvalg i NAV og Helseregion.
Det er viktig for NHF Øst at alle brukerrepresentanter i regionen får et likeverdig og bredt kurstilbud.

NHF Øst har i tillegg egne organisasjonskurs hvor målgruppen er lokallagene, lokallagsstyrene, eller
avgrensede medlemsgrupper i NHF Øst. Regionen har også bistått med tilrettelegging av lokale kurs i
lokallagene.

NHF Øst har i årsmøteperioden gjennomført følgende kurs og opplæringstiltak i regi av NHF Øst:
Valgkomiteen i arbeid
Interessepolitikk

- landsmøtesaker
Ungdomskurs med interessepolitisk tema
Høstkonferanse med interessepolitiske tema og NHFs nye strategi
Likepersonkurs
Ungdomskurs om seksualitet og identitet (i regi av NHFU med NHF Øst som medarrangør)
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Data ku rs
Styrekurs x 2
Dialogmøte for lokallagene i Østfold
Dialogmøte for lokallagene i Akershus

Medlemmer i NHF Øst har deltatt på følgende kurs arrangert i regi av SAFO Øst/NHF Øst:
Kurs om TEK 17
Bruk av sosiale medier
Dialogmøte for representanter i kommunale råd i Østfold
Dialogmøte for representanter i kommunale råd i Akershus
Plan- og bygningsloven
Brukerstyrt personlig assistanse
Presentasjon ste kn i kk

På de nevnte kursene i NHF/SAFO Øst ble det registrert ca 290 deltakere.

Kurs/studieaktiviteten har blitt finansiert med tilskudd fra Helse Sør Øst, Akershus fylkeskommune, Østfold
fylkeskommune, AOF Østfold, Extrastiftelsen og egenandeler.

NHF og ADF har en samarbeidsavtale som regulerer samarbeid mellom organisasjonene på sentralt, region
og lokalt nivå. Alle 2-dagers kurs arrangeres i samarbeid med, og med støtte fra, AOF Østfold.

E Interessepolitisk arbeid. I
4.1 Hjelpemidler
Tillitsvalgte i NHF Øst deltar aktivt i et landsdekkende NHF-nettverk om hjelpemidler. Nettverket utveksler
erfaringer, problemstflhlinger og løsninger. Nettverket fungerer også som støtte for arbeidet vedr
hjelpemidler som gjøres av NHF sentralt opp mot sentrale myndigheter.

I 2017 deltok NHF Øst aktivt i NHFs landsdekkende aksjon for å stoppe regjeringens forslag om å flytte
store deler av hjelpemiddelansvaret over til kommunene. I Øst deltok et stort antall medlemmer og
tillitsvalgte lokalt og regionalt, samt regionskontoransatte, med punktdemonstrasjoner, avisinnlegg og
påvirkningsarbeid rettet mot lokale og sentrale politikere i regionen. NHF Øst trykket opp flyeren «Nok er
nok» som ble spredd og delt ut lokalt i regionen. Alle kommunene i Øst fikk tilsendt informasjon om
hjelpemiddelsaken og oppfordring om å stemme mot regjeringens forslag. De fleste av kommunene i Øst
som sendte inn høringssvar til regjeringen, brukte det høringssvaret de hadde fått tilsendt fra NHF.

Aksjonen for å forhindre at hjelpemiddelansvar ble flyttet fra Folketrygd til kommune, pågikk fra mars til
desember. Aksjonen var svært vellykket, og i desember vedtok Stortinget at hjelpemiddelområdet ikke
skulle overføres fra stat til kommune.

NHF Øst sitt mangeårige engasjement for å få servicehunder godkjent som hjelpemiddel i Folketrygden,
fikk i 2017 en gledelig avslutning. Da ble det fastsatt i statsbudsjettet at servicehunder skal inn som et av
hjelpetiltakene fra NAV.

4.2 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
NHF Øst har fått et relativt høyt antall henvendelser fra enkeltpersoner og lokallag om BPA-ordningen som
er ulik fra kommune til kommune, og som i en del kommuner ikke følger regelverk eller intensjon.
Regionen har bistått enkeltpersoner med råd og veiledning, har arrangert opplæringstiltak om BPA, og har
støttet/deltatt når lokallag har arbeidet med BPA. Især har NHF Sarpsborg og HBF Østfold med aktiv støtte
fra Uloba arbeidet mye for å sikre et godt BPA-tilbud som oppfyller brukernes behov.
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4.3 Universell utforming
NHF Øst blir konsultert i ulike saker knyttet til Plan- og bygningsloven. Medlemmer, tillitsvalgte og
regionansatte betjener henvendelser om tolkning av lov og retningslinjer, informasjon om løsninger og
muligheter, gjennomgang av plan- og byggetegninger og forespørsler om befaringer. Vi har engasjert oss
og gitt uttalelser i konkrete byggesaker og i kommunal planlegging.

Regionen har i løpet av året gitt råd og veiledning på henvendelser vedrørende utforming av skoler, private
boliger, borettslag, kommunale omsorgsboliger, hoteller, naturstier, næringsbygg, heiser- og
løfteplattformer, busser, bussholdeplasser, tog og gangveier. Der oppfølging og befaring har vært
nødvendig, har regionskontoret formidlet kontakt til aktuelt lokallag eller kommunalt råd.

NHF Øst har arrangert kurs i ny byggeteknisk forskrift TEK17, og i Plan- og bygningsloven, for å sette
medlemmer og lokallag bedre i stand til å gi rår og veiledning om universell utforming.

NHF Øst sendte NHFs reviderte hefte <(Tilgjengelige bygg og uteområder» somjulegave til byggeteknisk
ansvarlige i alle kommuner i Østfold og Akershus

4.4 Diskriminering.
Det var i 2017 en del nasjonale oppmerksomhet på diskriminering og trakassering av funksjonshemmede.
Regionen har i 2017 gitt støtte og bistand til personer som opplever å ha blitt ydmykende, nedverdigende
og urettmessig behandlet, men ingen av sakene kunne klassifiseres som trakassering eller diskriminering.

4.5 Likepersonarbeici

Regionens likepersontilbud ytes i hovedsak fra landsforeningenes lokallag i form av telefonsamtaler,
oppsøkende virksomhet, kafesamlinger, samlinger på Lærings- og Mestringssentrene og i grupper under
kurs og samlinger.

Regionstyret nedsatte i 2017 et likepersonutvalg som skal arbeide for å revitalisere regionens samlede
likepersontilbud. Utvalget fortsetter sitt arbeid i 2018.

4.6 Parkering. Bil. TT
NHF Øst har i 2017 fått få henvendelser om fl og tilpassing av bil, men har fått et økt antall henvendelser
knyttet til HC-parkering vedrørende parkeringsbevis, reservert parkering i borettslag og tilgang til HC
parkering i det offentlige rom. Problemene årsakes av manglende informasjon fra det offentlige,
innstramming i regelverk, manglende vilje til å finne løsninger, manglende tilgjengelighet til HC plasser på
grunn av snø og parkeringsautomater som ikke er universelt utformet.

4.7 Brukermedvirkning
NHF Øst/SAFO Øst har ca. 130 brukerrepresentanter i fylkesråd og kommunale råd i Akershus og Østfold,
og i råd og utvalg i Helse Sør-Øst (regionalt og lokalt), NAV Akershus og NAV Østfold inkl.
hjel pem iddelområdet.
NHF Øst er representert i kommunale råd for funksjonshemmede i nesten alle kommuner i regionen.
NHF Øst tilbyr skolering og oppfølging av representantene ved kurs og arenaer for erfaringsutveksling. NHF
og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) samarbeider gjennom SAFO Øst om alle kurs som er
relatert til kompetanseheving av brukerrepresentanter.

NHF Øst er kjent med at især NAV lokalt og sykehus/rehabiliteringsinstitusjoner oppnevner
brukerrepresentanter uten å kontakte NHF eller SAFO. Dette vanskeliggjør NHF Øst/SAFO Øst sitt ønske
om å gi alle brukerrepresentanter i regionen oppfølging og skoleringstilbud.
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5.0 Organisasjonsarbeid

5.1 Ungdomsarbeid
NHF Øst har fra 2016 investert ekstra tid og ressurser i å bygge opp regionens ungdomsarbeid.
NHFU Øst har i 2017 blitt et sterkt og aktivt lokallag med godt sosialt tilbud til sine medlemmer og
et bredspektret interessepolitisk arbeid.
Unge medlemmer i NHF/NHFU Øst fremmer funksjonshemmedes saker, er uredde for å bruke
media, bygger kontaktnett via sosiale medier, jobber på tvers av regionene, samarbeider med
andre organisasjoner, er aktive i bistandsarbeid, har etablert utveksling med Malawi, har kort vei
fra ide til handling og løfter fram vanskelige temaer som trakassering, seksualitet og identitet.

Det er løpende og godt samarbeid mellom NHFU Øst og regionstyret i NHF Øst. 2 av
regionstyremedlemmene er medlem i NHFU Øst, og leder i NHFU øst deltar på alle
regionstyremøtene. Lokallagene er udelt positive til å løfte fram unge funksjonshemmede, og
samarbeider gjerne med NHFU Øst. NHFU er faste skribenter i NHF Øst sitt medlemsblad.

NHFU Øst er i løpet av 2017 blitt stadig mer selvdrevne og er gradvis mindre avhengig av at
ungdomskonsulenten i NHF Øst utfører daglige oppgaver for dem. Undomskonsulenten i Øst har
fått mer tid til å bistå med å bygge opp ungdomsarbeidet ut over regionsgrensene. Vi har sett at
tiltak som samler unge funksjonshemmede fra hele landet, i veldig stor grad bidrar til rekruttering
og økt ungdomsaktivitet også i vår egen region.

Minirapport fra ungdommenes seksualitetssamling i 2017. Ungdomskonsulenten i NHF Øst bidro
med tilrettelegging og som leder av diskusjonsgruppe. NHF Øst bidro økonomisk med midler fra
Helse Sør Øst (HSØ)

«Den 3-5. november arrangerte NHF og NHFU en samling i Hamar. Temaet for samlingen
var seksualitet, identitet, svangerskap og samliv for unge mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Målgruppen var våre medlemmer mellom 13 og 35 år. Målet med
samlingen var å øke kunnskap og bevissthet rundt tema som seksualitet, identitet,
svangerskap og samliv. Dette er informasjon unge mennesker med nedsatt funksjonsevne
vanligvis ikke får gjennom vanlig seksualundervisning på skole, og som oppleves som et
tabu i møte med helsevesenet, skole og samfunnet generelt. Vi ønsket også å bidra til å
skape et nettverk blant deltakerne slik at de fikk et fellesskap der de kan dele erfaringer og
drøfte utfordringer. Vi ønsket å utfordre tanken om at funksjonshemmede ikke har en
seksualitet og ikke kan ha et «normalt» samliv eller få barn og styrke deltakernes tanker
om egen kropp og identitet.
Gjennom et variert program og flere parallelle bolker og samtalegrupper, tok vi opp tema
som kjønnsidentitet, seksualitet, legning, svangerskap og samliv, seksualitet og
assistansebehov, selvtillit og overgrep.
Responsen på kurset var enorm. Kurset mer enn fulltegnet med nesten 70 personer. Vi så
behovet for videre satsning og skal gjennomføre en tilsvarende samling i løpet av april
2018. Dette er et tema våre medlemmer og andre ønsker å fortsette å belyse.))

Med midler fra HSØ har NHF Øst også arrangert en lokal oppfølgingssamling hvor en gruppe unge
fra Øst diskuterte seksualitet, samliv og svangerskap sammen med en fagperson fra Sunnaas.

Ungdomskonsulenten i øst har i samarbeid med NHFU Øst startet arbeidet med å lage en arena
for unge funksjonshemmede som må ut av NHFU etter passert aldersgrense på 30 år.
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5.2 Samarbeid med egne og andre
Regionen har god kontakt med de fleste lokallagene gjennom ulike kommunikasjonskanaler og ved
deltakelse på kurs og andre arrangementer.

NHF Øst har tett og godt samarbeid med NHF-regionene Agder, Oslofjord Vest, Oslo og Innlandet.
Regionsamarbeidet som er finansiert av Helse Sør Øst har fokusert på ungdomsarbeid og opplæring av
brukermedvirkere i spesialisthelsetjenesten. NHF Øst har lagt vekt på å ha direkte og nær kontakt med
tillitsvalgte og ansatte i NHF sentralt. NHF Øst har også samarbeidet tett med NHFU om ungdomsarbeidet.

AOF i Østfold er fortsatt en svært viktig samarbeidspartner når det gjelder økonomi, administrasjon og
lærerkrefter i NHF Øst sitt kompetansehevingsarbeid.

Gjennom SAFO samarbeider NHF med FNDB (Foreningen Norske Døvblinde) og NFU (Norsk Forbund for
Utviklingshemmede). SAFO-samarbeidet foregår på 3 nivåer; SAFO Øst, SAFO Sør Øst og SAFO sentralt.
Tillitsvalgte i NHF Øst har tatt på seg verv og oppgaver som gjelder SAFO Sør Øst. NHF Øst er koordinator
for SAFO Øst og tilrettelegger for felles kurstilbud og dialog mellom SAFO-representanter i regionen.
NHF Øst og SAFO Øst samarbeider tett ved utarbeiding av aktuelle høringssvar.

5.3 Informasjon
Medlemsblad: NHF Øst sitt medlemsblad RegionNytt utgis 4 gg. pr. år med et opplag på 2.800 blader.
Hiemmeside: NHF Øst sin nye hjemmeside utbedres løpende for å tilpasses aktuelle behov.
Facebook: Facebook er en viktig informasjonskanal for å profilere hva NHF Øst står for, og å gi informasjon
til medlemmene om aktiviteter. Aktiv bruk av Facebook er en forutsetning for ungdomsarbeidet.
Elektronisk kommunikasjon: Utsending til lokallagene er i hovedsak på epost.

Et nytt redaksjonsutvalg ble nedsatt i 2017. Utvalget vurderer bl.a. redaksjonell profil i
informasjonskanalene, og kostnader vs. mulige innsparinger.

5.4 Økonomi.
Gaver fra lokallag. Tilskudd fra Helse Sør Øst, Akershus fylkeskommune, Østfold
fylkeskommune. Prosjektmidler fra ExtraExpress

NHF Øst mottar ikke driftsstøtte fra NHF sentralt. NHF Øst har vektlagt nøktern forbruk. Satsing på
ungdomsarbeidet innebar at regionstyret for første gang vedtok et budsjett med underskudd i
resultatregnskapet. NHF Øst gikk ut av 2017 med et driftsunderskudd på kr. 288 479.

• Tilskudd fra fylkeskommunene Østfold og Akershus er brukt til kursvirksomhet og drift.
• Prosjektmidler fra ExtraExpress er brukt til datakurs i Østfold.
• Tilskudd fra HSØ (Helse Sør Øst) er brukt til ungdomsarbeid, samarbeidsmøter på tvers av NHF

regionene, likepersonkurs og kurs i presentasjonsteknikk, deltakelse på rehabiliteringskonferanse og til
regionsdrift.
Kr. 60.000 av HSØ-midlene ble brukt av 6 landsforeningslag til likepersonarbeid, diagnoseinformasjon
og mestringskurs/samlinger for voksne og barn.

Vi takker for økonomiske bidrag i 2017 fra følgende lokallag:
NHF Indre Østfold kr. 35.000 solidaritetsgave til NHF Øst
LFPS Østfold kr. 15.000 til ungdomsarbeidet i NHF Øst
NHF Fredrikstad kr. 10.000 gave til NI-IF Øst
NHF Eidsvoll kr. 10.000 til ungdomsarbeidet i NHF Øst
NHF Halden og Aremark kr. 10.000 til ungdomsarbeidet i NHF Øst
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5.5 Medlemmer og lokallag
NHF Øst er NHFs største region i medlemstall med 31 lokallag og 2391 betalende medlemmer pr. 31.12.17
(mot 2406 medlemmer pr. 31.12.16). Lokallagene er fordelt med 16 i Akershus, 15 i Østfold og 1 region
dekkende. NHF har 1620 medlemmer bosatt i Akershus, og 885 i Østfold. (Overtallige» 114 medlemmer
har valgt å registrere sitt medlemskap i andre regioner.)

Nedenstående tall er betalende medlemskap (inkl. sidemedlemmer) pr. lokallag pr. 31.12.2027. Tallene i
parentes er økning/nedgang av medlemmer fra 31.12.2016. Landsforeningene AMC og NASPA har ikke
egne lokallag. Medlemmer i AMC og NASPA er registrert i NHE-laget der de bor.

NHF Asker Administrert av NHF Øst 35 medlemmer (+1)
NHF Bærum Leder Inger Helene Ruud 87 medlemmer (0
NHF Eidsvoll Leder Aina Irene Søberg 100 medlemmer (-9)
NHF Enebakk Inaktivt 25 medlemmer (-11)
NHF Fredrikstad Leder Ken Jackson 46 medlemmer (-6)
NHF Halden Aremark Leder Turid Eriksen 96 medlemmer (-4)
NHF Indre Østfold Leder Unni Hegle 69 medlemmer (+14)
NHF Lisleby Leder Gunnar Johannesen 39 medlemmer (+1)
NHF Lørenskog (stiftet 2017) Leder Geir Eriksen 7 medlemmer
NHF Moss og Omegn Leder Simen Aker 35 medlemmer (+1)
NHF Nannestad/Gjerdrum nedlagt 2017 7 medlemmer (-1)
NHF Nes/Ullensaker Leder Liv Liberg 41 medlemmer (+1)
NHF Nittedal / Hakadal Leder Eivind Vinsrud 49 medlemmer (0)
NHF Onsøy Leder Egil Eriksen 9 medlemmer (-2)
NHF Rygge & Råde Leder Ragnhild 5 Hartviksen 33 medlemmer (-1)
NHE Rælingen nedlagt 2017 20 medlemmer (-30)
NHF Sarpsborg Leder Egil Schjolden 93 medlemmer (-4)
NHF Skedsmo Leder Joakim Taaje 85 medlemmer (+20)
NHF Vestby / Ås Leder Arne Th. Bergersen 41 medlemmer (-5)
NHFU Øst (dekker begge fylkene) Leder Christine Bauer 16 medlemmer (+5)
NHF direkte medlemmer 110 medlemmer (-21)
ALF Østfold Kontaktperson Terje HoIm 10 medlemmer (-3)
HBF Akershus Leder Einar Skjønsby 335 medlemmer (+16)
HBF Østfold Leder Runar Tønnesen 113 medlemmer (+8)
LFA Østfold Leder Kan Jansen 27 medlemmer ( 0)
LEN Akershus Leder Åse Olsen 68 medlemmer (-4)
LEN Østfold Leder Jane Anita Jensen 74 medlemmer (-6)
LFPS Akershus Leder Grethe Platt 162 medlemmer (-11)
LEPS Østfold Leder Evy Gunn Hultberg 104 medlemmer (-5)
LES Oslo/Akershus Leder Oddvar Jacobsen 310 medlemmer (-15)
LES Østfold Leder Randi Overaa 101 medlemmer (+7)
LKB Akershus (reetablert 2017) Leder Mona Lundby 95 medlemmer (+15)
LKB Østfold Leder Grete Elise Dahien Fjellgaard 59 medlemmer (-2)

Lokallag som er organisatorisk underlagt NHF Oslo:
LARS Øst/Oslo Leder i Oslo: Marianne Graham Hjelmen
LFA Oslo/Akershus Leder i Oslo: Arve Birkely

Forkortelser:
ALE - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening / HBE - Handikappede Barns Foreldreforening / LARS —

Landsforeningen for Ryggmargskadde / LEA - Landsforeningen for Amputerte / LEN - Landsforeningen for
Nakkeskadde / LFPS - Landsforeningen for Polioskadde / LES - Landsforeningen for Slagrammede /
LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter
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6.0 Deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg I
Medlemmer fra NHF Øst deltar i en lang rekke råd og utvalg utenfor egen organisasjon. Oversikten er ikke
fullstendig. Hensikten er å gi et bilde av engasjementet hos medlemmer fra NHF Øst i årsmøteperioden.

Sentralstyret Norges Handikapforbund
Nordiska Handikappförbundet
Sentralt kontaktutvalg mellom NHF og AOF
Styret i AOF Norge
BUFdirs referansegruppe for oppfølging av kommunale og fylkeskommunale råd for f.h.
NAV brukerutvalg fylke (SAFO-opprievnt)

Akershus

Østfold
NAV - Brukerutvalget for hjelpemidler (SAFO-oppnevnt):

Oslo/Akershus

Østfold

NAV Bilsenter Østlandet

Norsk Hjerneslagregister, fagråd
Helse Sør-Øst / Øst, brukerutvalg (SAFO-oppnevnt):

Sykehuset Østfold

Sunnaas Sykehus

Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus, Aker

Sykehusapotekene, brukerutvalg
Bakke Rehabilitering, brukerutvalg
Unicare Fram rehabiliteringssenter, brukerutvalg
Styret i SAFO Øst

SAFO Sør Øst (samarbeidet mellom 5 SAFO-regioner under Helse Sør Øst):
Arbeidsgruppe SAFO Sør Øst
Styringsgruppe for MBO (Modulbasert Brukeropplæring)
Kontaktutvalget KS-HSØ

Fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Akershus
Østfold

Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
NHF Øst representert i 17 av 22 kommuner i Akershus og i 14 av 18 kommuner i Østfold.
NAV lokalt

I Østfold har NHF Øst representanter ved NAV kontorene 5 kommuner. NHF Øst har ikke
fullstendig oversikt over all lokal deltakelse i Akershus.

NHF Øst regionstyre og —ansatte har vært representert ved følgende møter og konferanser
- NHFs regionledcrsamling, regionkontorledersamlinger, fellessamlinger for ansatte samt egne

temakonferanser i regi av NHF sentralt.
- Budsjettmøte i Østfold fylkeskommune
- Dialogmøte Ap Østfold
- Fellesmøter for NAV Akershus og Østfold og funksjonshemmedes organisasjoner.
- Konferanser i regi av Fylkesråd for funksjonshemmede.
- SAFO Øst årsmøte
- SAFO Sør Øst kurs om brukermedvirkning og vår- og høstkonferanser
- Samlinger og arrangementer i lokallagene
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7.0 Sluttord I
Årsmøteperioden 2017 har vært preget av optimisme og pågangsmot.

På tross av at 3 lokallag ble nedlagt i løpet av året, og at regionens utgifter er større enn inntektene, har vi
en positiv opplevelse av at regionen er i god utvikling på viktige områder. NHF Øst er fortsatt den NHF
regionen som har flest medlemmer, de aller fleste lokallagene er aktive med både sosiale og
interessepolitiske aktiviteter, 2 nye lokallag ble stiftet i 2017, kurs- og opplæringstilbudet er fortsatt bredt
og godt, og medlemmer og tillitsvalgte i Øst viste svært god dugnadsånd da NHF måtte mobilisere hele
organisasjonen i hjelpemiddelsaken.

Ikke minst gleder vi oss over at unge funksjonshemmede så tydelig viser at de vil og kan drive godt
interessepolitisk arbeid med NHF som felles plattform. Ungdommene er på vei opp og fram. Vi opplever
ingen generasjonsmotsetninger i Øst, men ser tvert imot at de unge medlemmene bidrar til å løfte
engasjementet i hele regionen. Regionen torde å budsjettere med underskudd for å styrke
ungdomsarbeidet. Regionstyret mener resultatet viser at innsatsen var riktig.

Norges Handikapforbund Øst
Regionstyret Oslo, 20.mars 2018

Arild Karlsen
regionleder

‘syke Berg$nho(dt
1. nestleder —,érganisatorisk
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2. nestleder - politisk

Saad Al-Jåderi
styremedlem
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Tone Camilla Lillestølen
styremedlem styremedlem
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Han nrimstvedt
Regionskontorleder

Varamedlemmer: Anders Hauge Olsen (1. vara), Helene Kjølstad (2. vara), Hilde Sofie Nilsson (3. vara)

w /4
Willy K/Aagaard /styremedlem
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