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RegionNytt har skiftet navn til TrønderNytt og fått nytt format. Bakgrunnen til at vi forsøker oss med et nytt format,
er store besparelser på porto og trykking. Likevel håper og
tror vi at bladet fortsatt er like nyttig og interessant.
Sangen – Summer of ’69 av
Bryan Adams, ønsker jeg å forandre tittel på. For etter årets sommer i Trøndelag , bør sangen
heretter få navnet – Summer of
2014 :)
Maken til sommer som vi alle har
hatt denne sommeren, finnes vel
nesten ikke. For min del har vi
feriert i Vikna, Trøndelag, Østlandet og utrolig men sant – syden i
varmen, nærmere bestemt på
vakre Korfu. Håper at også Dere
alle sammen har hatt en like flott
sommer som meg.
Sommer betyr og at vi skal lade
batterier for høsten som kommer
sigende, selv om vi nå i september
opplever flotte sommerdager.
Høsten betyr jo for oss alle i organisasjons livet at man igjen begynner å jobbe med møter, samlinger,
konferanser, befaringer etc. Derfor håper jeg at batteriene er ladet, og at Dere alle ser lyst på
igjen å brette opp skjorteermene
for igjen å jobbe for et mere likestilt samfunn for alle.
Jeg har i alle fall ladet batteriene,
selv om helsen krangler litt for
mye – tror jeg høsten blir flott med
tanke på å jobbe for NHF lokalt,
regionalt og sentralt.
Regionstyret har planlagt sine møter frem til november. Vi har første

møte 18. september og 6. november. I tillegg er det og planlagt fellessamling med NHF Innlandet
14./16. november, en samling som
er litt nyskapende og derfor meget
spennende å få gjennomført.
Temaer som det fortsatt skal job�bes med i NHF lokalt, regionalt
og sentralt er fortsatt saker som ;
økonomi, universell utforming,
mere informasjon og oppfølgning
av BPA, Husbanken og Hjelpemiddelformidling.
For meg lokalt i sommer, har jeg
fortsatt jobbet med å få tilrettelegge trygg skole vei for en døv/
blind skole elev – som nå i høst
begynte i 7. klasse. Og at masse
arbeid og påvirkning virkelig nytter, er dette prosjektet et flott
eksempel på. For her har foreldre,
skole, kommune, SAFO og NHF
virkelig jobbet tett – for å få til
dette.
Nå i høst ble dette prosjektet
ferdigstilt, noe som vil si at nå kan
snart eleven trygt og på egenhånd
gå til og fra skole på egenhånd –
takket være tilrettelagt skolevei.
Da med ledelinjer, asfalterte stier,
taktile felt foran gangfelt og ikke
minst trafikklys med lys/ lyd og
vibrasjon.
Håper Dere alle får en flott høst.
TrønderNytt 3/2014

L E VA N G E R

NAMSOS

OVERHALLA

J. Barlien Transport
7864 Skogmo
Tlf. 74 28 27 79
Leverandør av jord, grus og
knustmasser. Alt i transport.
(også langtransport)
Graving og lasting.
Mob. 97 73 87 10

Namsos kommune
STJØRDAL

Stjørdal
Kommune

VERDAL
Vi takker alle annonsørene
for den flotte støtten!

Russervn. 4, 7650 Verdal

Tlf. 95 07 73 00
Fax. 74 07 04 05

www.byggmesteran.no

Namsos • tlf. 74 21 63 50

Kolvereid • tlf. 74 39 52 70

Rørvik • tlf. 74 36 06 50

Gråmyra • tlf. 74 01 91 60

Verdal • tlf. 74 07 50 10

Levanger • tlf. 74 05 60 28

Steinkjer • tlf. 74 16 00 50

Aasen & Five • tlf. 74 83 33 33

Alt i byggevarer, trelast, maling,
kjøkken og interiør
LEVANGER

GRONG

STJØRDAL

Mesterrør AS

Grong Grus og Maskin AS

Bratås Maskin AS

Normilk AS

NAMSOS

VIKNA

7600 Levanger, Tlf. 74 08 26 88
____________________________________________
7600 Levanger, Tlf. 74 08 56 00
____________________________________________

Brustad Busstrafikk AS

7600 Levanger, Tlf. 74 08 87 00
___________________________________________

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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7870 Grong, Tlf. 74 33 25 69

AB Maskin

7820 Spillum, Tlf. 74 27 61 05 / 95 23 90 33
___________________________________________

MN Invest

7820 Spillum, Tlf. 74 21 66 11
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7520 Hegra, Tlf. 74 80 51 85

Rørvik Libris

7900 Rørvik, Tlf. 74 39 00 32
__________________________________________

Vi takker alle våre annonsører for den flotte støtten!
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AKTIVITETSHJELPEMIDLER
Må betale egenandel
Den nye ordningen med aktivitetshjelpemidler er ikke identisk
med ordningen for personer under 26 år. Denne er avgrenset til
aktivitetshjelpemidler, mens personer under 26 år også har rett til
hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Den nye
ordningen er dessuten rammefinansiert, noe som innebærer at
det ikke kan deles ut flere hjelpemidler når den årlige bevilgningen
er brukt opp. Det er også innført
egenandel på 10 % for et hjelpemiddel, men maksimalt 4000 per
hjelpemiddel. De som er under
26 år, vil få de hjelpemidlene de
har behov for hvis de fyller kriteriene.
Den nye ordningen for personer
over 26 år skal dekke hjelpemidler for å kunne delta i fysisk aktivitet. Hjelpemidlene er ikke avgrenset til sportsaktiviteter, slik
departementets opprinnelige
forslaget var, og det er bra. Men
det er mange hjelpemidler til trening og stimulering som har som
formål å fremme aktivitet. Det er
fortsatt mange uklarheter i ordningen som NHF ønsker å avdekke.
Søk nå
Det er viktig at folk søker og ev.
anker, slik at vi høster erfaringer
med det nye regelverket. Det er
ekstra mye midler denne høsten,
siden ordningen startet 1. juli,
med hele årsbeløpet på 55 mill.
som ramme.
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Fra. 1. juli kan også du som er over 26
år søke om aktivitetshjelpemidler. Det
er lurt å søke i løpet av høsten.

Vil fremskaffe oversikt

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt følgende: «Regjeringens
handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet har mål
om at hele Norge er universelt utformet innen 2025. Fylkeskommunen
deler dette målet og ber Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i ST arbeide for at man gjennom et eget prosjekt fremskaffer en
statusanalyse over universell utforming i de bygg som eies eller leies
av fylkeskommunen. Målet med prosjektet er å få lagt inn et
universelt merke på alle våre hjemmesider, arrangement som støttes
av STFK. Skoler, friluftsområder, kulturinstitusjoner, offentlige
bygninger m.m. som viser tilgjengelighet på
stedet. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i ST vil også arbeide for at fylkets
kommuner innfører samme tilgjengelighetsmerke.
Prosjektet finansieres av
Rådet for likestilling av funksjonshemmede»
TrønderNytt 3/2014

Flere millioner kroner til
tilpasning av boliger står ubrukt,
fordi kommunene ikke søker!
Ordningen «Tilskudd til
tilpasning av egen bolig»
ble innført i 2012 som en
erstatning for en fradragsrett for store sykdomsutgifter, som forsvant fra
selvangivelsen. Tilskuddet
er ment for å tilrettelegge
eksisterende boliger for at
flere skal kunne fortsette
å bo hjemme, noe svært
mange ønsker. Det er
også økonomisk fordelaktig for kommunene å
kunne gi en større del av
pleie- og omsorgstilbudet
i innbyggernes egne hjem.
Etter 2013 var det en pott på 142
millioner som fortsatt stod ubrukt.
I år er denne potten økt til 177
millioner kroner. Det kun 24 millioner som er brukt så langt i år.
Husbanken har i sommer sendt
brev til alle kommuner hvor de
skriver at de har revidert retningslinje og bl.a. har utvidet målgruppen for tilskuddet for å imøtekomme kommunenes behov for
å bruke tilskuddet mer fleksibelt.
Husbanken har fått tilbakemelding
om at den økonomiske behovsvurdering i flere kommuner praktiseres strengt. De minner derfor
kommunene om at tilskudd til tilTrønderNytt 3/2014

pasning skal vurderes ut i fra en
helhetlig behovsvurdering,
Dette kan du få tilskudd til:
* Utvendig terrengarbeid der det
er nødvendig for å bedre
tilgjengeligheten.
* Spesialinnredning av kjøkken/
bad.
* Forsterkning av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle
belastning fra heis eller andre
tekniske installasjoner.
* Påbygging / ombygging av bolig
for å få alle nødvendige rom på
et plan.
* Andre arbeider som er nødvendig
for at personer med funksjonsnedsettelse fortsatt kan bo hjemme.
* Innstallering av eller tilrettelegging for velferdsteknologi som
får boligen til å fungere bedre.
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HITRA

MELHUS

OPPDAL

H-Bygg
Korsvegen Næringshage,
7212 Korsvegen
Tlf. 72 87 98 85

Hitra kommune
ORKDAL

Inge Krokannsv. 2
7340 Oppdal

TRONDHEIM

Orkanger

Tlf. 72 48 35 00
E-mail: sandmoen@de3stuer.no
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59 61 80
Dronningsgt. 11, 7011 Trondheim
Alle er velkommen til en koselig og sosial atmosfære på Sandmoen Kro.
Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.

Krovert Ove Hanssen

Tlf. 72 43 92 00

HEMNE
Hemne Treningssenter AS

ORKDAL
Orkdal Energi AS

Falkanger Sko AS

7200 Kyrksæterøra, Tlf. 73 10 11 20

7320 Fannrem, Tlf. 72 46 63 60

7486 Trondheim, Tlf. 73 54 01 80
_________________________________________

MIDTRE GAULDAL

ØRLAND

Fremstad & Rokseth AS

Trønderbladet AS

Fosna-Folket AS

ÅFJORD

7290 Støren, Tlf. 72 87 83 70

7130 Brekstad, Tlf. 48 15 10 60

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!
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TRONDHEIM

7472 Trondheim, Tlf. 74 84 67 75

Åfjord Avløserlag
7170 Åfjord, Tlf. 72 53 15 50
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Flyr du med manuell rullestol?
Tekst: Anne-Berit Kolås

Jeg har i mange år flydd
med manuell rullestol og
irritert meg over bakkemannskap som ikke tar
stolen opp til flydøren. Så
skjedde det ”et under”.
Skulle fly fra Sola til Bergen og damen i innskjekkingsskranken lurte på
om jeg ville ha stolen til
flydør i Bergen. Selvfølgelig ville jeg det.
Hun kom da med en merkelapp
som skulle festes på stolen og var
merket med ” Delivery at aircraft”
Og underet skjedde – stolen kom
opp med en gang på Flesland.
Jeg tok dette opp med Avinor på
Flesland – som heller ikke var
kjent med merkemuligheten.
Etter dette har jeg fått stolmerke
både fra SAS og Widerøe, men
må spørre etter den.
Så min oppfordring til dere som
ønsker stol til flydør ved ankomst
(antar dere da også bruker egen
stol til flydør ved avreise):
BE OM Å FÅ STOLEN MERKET :
” Delivery at aircraft” når du
sjekker inn!
I enkelte tilfeller vil dette kunne
brukes også på elektriske rullestoler, men vi som flyr litt vet at slett
ikke alle flyplasser har muligheter
for /vilje til å få elektriske rullestoler til flydør.
TrønderNytt 3/2014

REKO
reduserer driften
AS REKO på Steinkjer har vedtatt å legge ned all
kommersiell drift og kun satse på attføring og
rehabilitering. Ansatte fra teknisk avdeling har
etablert firmaet «Nordisk Helsedesign Midt-Norge»
og vil videreføre tidligere
avtaler med REKO.

7

Har du opplevd diskriminering?

				 Send klage!
Klagestrømmen til Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at funksjonshemmede opplever diskriminering. Med enda flere klager kan vi vise at vi
trenger et sterkere diskrimineringsvern.
Det er mer enn fem år siden diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) trådte i kraft,
1.1.2009. Loven gir juridisk
beskyttelse mot diskriminering på
bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Den sier også at det er
diskriminering når funksjonshemmede ikke har samme mulighet som andre til å delta i samfunnet fordi tilgjengeligheten er
for dårlig.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for å
håndheve diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. Så langt har
ombudet behandlet nærmere
3000 klager på lovbrudd.
Gjennom dette arbeidet har ombudet konkludert med at det
foregår diskriminering både i flyselskaper, på skoler, i butikker, på
kafeer og hos byggeiere. Det skjer

til tross for at diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven har som
formål å hindre diskriminering.
Norges Handikapforbund er
opptatt av at diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven må bli et
sterkere virkemiddel mot diskriminering, og at Norge må få et
sterkere diskrimineringsvern enn
lovverket gir i dag. Flere klager på
diskriminering er en effektiv måte
å vise norske myndigheter at det
er nødvendig å ta grep.

Send gjerne en kopi av klagen din
til NHFs interessepolitiske rådgiver
Camilla Huggins Aase: camillah@
nhf.no og NHF Trøndelag: nhf.
troendelag@nhf.no Det gir oss en
bedre mulighet til å følge med og
bruke klagene i kampen for et
bedre diskrimineringsvern.
Hvis du lurer på noe om diskriminering eller trenger råd og veiledning, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet
på telefon: 23 15 73 00 eller
e-post: post@LDO.no

Har du for eksempel:
* opplevd å ikke få nødvendig tilrettelegging på skolen?
* blitt hindret i å besøke steder som rådhus, butikk, bibliotek, kirke eller
legekontor, på grunn av trapper, terskler eller mangel på heis og ramper?
* blitt avvist på kafe eller restaurant, på grunn av funksjonsnedsettelsen din?
* blitt nektet å fly eller kjøre tog, fordi du bruker rullestol?
Send klage! Om du får medhold i klagen din, er jo det også en
seier i seg selv.

Støtter nødhjelpsarbeid i Gaza
Norges Handikapforbund har gitt 20 000 dollar til nødhjelpsarbeid i Gaza.
Midlene går til hjemløse palestinske familier som har søkt tilflukt i kirker etter
bombingen i sommer.
- Situasjonen i Midtøsten er kritisk og farefull for mange mennesker, og da er det høyst nødvendig at organisasjoner som er engasjert i området er bevisst sitt ansvar og tilbyr all den
hjelpen de kan – også Norges Handikapforbund, sier forbundsleder i NHF, Arne Lein.
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Himovatnet

Stien før opprustingen

Stien til Himovatnet kan brukes av alle

Siden eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet i
Overhalla var «utslitt» tok Røde Kors initiativ til å
ruste den opp til en fullgod standard for alle. Sammen
med Overhalla idrettslag, grunneierne og hytteeierne i området ble det etablert en prosjektgruppe
som skulle ruste opp den 5200 meter lange stien.
Nødvendig
Etter at stien i sin tid ble etablert,
er det utført minimalt vedlikehold. Grøfter var grodd igjen,
stien var nedtråkket og med mye
vann som medførte at den utvides
årlig. Turgåerne sklei på jernbanesviller og gammel ”kavell”. Kreosotholdige materialer/jernbanesviller er av myndighetene pålagt
fjernet fra naturen.

Resultat
Etter stien ble ferdig har det vært
en formidabel økning i bruk av
området. For hele året 2012 skrev
1196 navnet i trimboka, de aller
fleste i vinterhalvåret. Ved tellinga

Stien rustes opp
10. oktober 2013 var tallet 4000
stk, hvorav 2100 på barmark.
Brukere av stien er mennesker i
alle aldere, til fots med eller uten
barnevogn, på sykkel, med rullator eller rullestol.

Dugnad
Stien har kostet over 2.5 millioner
kroner og 2500 dugnadstimer.
Det er laget plasser langs stien
som innbyr til en ”pust i bakken”.
Det kan være bålplasser med
bålved, sitteplasser, lavoer mm.
TrønderNytt 3/2014
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LEVANGER - Trøndelags
			
minst tilgjengelige by
I alle byer og tettsteder
opplever vi at flere og
flere bygg og uteområder
utbedres og blir tilgjengelige. NHF Trøndelag
mener Levanger er regionens minst tilgjengelige
by, og nå kan det bli
verre å gjøre noe med
det.

Riksantikvaren mener bebyggelsen i Levanger sentrum er
særpreget og unik i nasjonal sammenheng. Særlig trebygningene
i sveitser- og jugendstil som utgjør
sentrum. Riksantikvaren ønsker
derfor en kulturmiljøfredning av
byen som vil omfatte rundt 200
eiendommer.
Dette kan bety at det blir vanskeligere å arbeide for universell utforming av bymiljøet. Til og med
Backlund Hotel som NHF Trøndelag har anmeldt til LDO, har
strenge krav til ny rampe, til tross
for at dette ikke er en trebygning
som ligger i målgruppen for fredningen. Mens vi opplever en
gradvis forbedring andre steder,
er vi redd for at Levanger vil stagnere i sin utvikling.
Utydelige føringer
I forslaget til ny forvaltningsplan
står det: «I arbeidet med universell utforming er det viktig at
både muligheter og begrensninger
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Mange bygg i sentrum har inngang med trapper
for tilgjengelighet kartlegges, samtidig som kulturminnets verdier og
tålegrenser avklares.»
NHF Trøndelag mener dette må
konkretiseres bedre. Levanger

kommune har en aktivitetsplikt
gjennom Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven til å bidra til
nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Derfor bør
forvaltningsplanen også ha som

Ny uteservering i sentrum er utilgjengelig. Etter innspill fra NHF
Trøndelag vil Levanger kommune sette krav til universell utforming når
denne settes opp til våren.
TrønderNytt 3/2014

mål at alle bygg med virksomheter
rettet mot allmennheten, må
etablere trinnfri atkomst i tråd
med de estetiske krav som en
fredning av bymiljøet krever.
Universell utforming av byggene
i Levanger sentrum er viktig og det
er grunnleggende udemokratisk
dersom det legges hindringer for
at dette kan skje. Hele befolkningen må kunne ta del i sitt
lokalmiljø på en likeverdig måte.

Ramper må utføres riktig dersom de skal kunne brukes. Det hjelper
ikke med trinnfri atkomst, når rampen er så bratt.

JOBBVERKSTED
Norges Handikapforbund gjentar suksessen,
og inviterer til et nytt
jobbverksted.
Målgruppen er personer med en
fysisk funksjonsnedsettelse som
ønsker å jobbe. Dette kan eksempelvis være deg som har:
* Redusert gangfunksjon, både
med og uten behov for hjelpemidler som rullestol, krykke etc.
* Redusert funksjon i armer og
hender
* Smerteproblematikk
Hensikten med jobbverkstedet
er at du skal få nyttig informasjon
TrønderNytt 3/2014

som kan brukes når en jobb er
målet ditt. Du får veiledning vi tror
gir deg økt innsikt og inspirasjon
som kan hjelpe deg videre på
veien.
Vi tilbyr få oppskrifter, men:
* Gir deg veiledning fra fagpersoner og frivillige jobbmentorer
* Gir deg muligheten til å bli mer
bevisst på dine kvaliteter og sterke
sider
* Gir en presentasjon av arbeidsplasser i ulike varianter
* Gir deg veiledning til å finne
dine realistiske mål for en videre
karriere
* Gir deg nyttig informasjon om
hvilken hjelp du kan få underveis
* Gir deg mulighet til å møte an-

dre som har tenkt på og opplevd
utfordringer knyttet til arbeidsdeltakelse
Tid og sted:   
13. 16. november 2014,
Quality hotell, Gardermoen
Pris:   Alle utgifter dekkes av
prosjektmidler fra ExtraStiftelsen
Helse og Rehabilitering
Siste dato for tildeling av plass:     
15. oktober 2014
Kanskje jobbverkstedet passer
for deg eller noen du kjenner?
Vi håper du kan hjelpe oss med
å videreformidle informasjon.
Du er velkommen til å kontakte
oss, for å få vite mer om tilbudet.
Tlf. 24 10 24 00,
e-post nhf@nhf.no.
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LFS Trøndelag

på historisk grunn

I et uvanlig bra trøndervær i midten av juni
startet LFS Trøndelag
årets dagstur til Tautra
på Frosta. Tautra er ei
historisk øy i Trondheimsfjorden.
Ase Lian, LFS Trøndelag
Vår faste sjåfør, Tviberg, ”fraktet
” oss trygt og sikkert fram og
tilbake i sin nye og behagelige
buss.
Vi hadde en lokal guide som ved
kloster-ruinene fra 1207 på Tautra ga oss en
interessant historikk om livet til nonnene og
abbedene som bodde og levde der for
lenge, lenge siden.
Etter formiddagskaffe på Klostergården dro
vi til ”det nye” Mariaklosteret. Et moderne
og stilfullt bygg fra i 2006. Der fikk vite
hvordan nonner og abbed (det var kun èn
abbed der) lever idag.
De livnærer seg blant annet ved å lage
urtesåper og hudkremer. Disse produktene
er meget populære og selger godt.
Etter en deilig middag med ”kortreist mat”
på Klostergården og litt handling i det lille
utsalget, hygget vi oss ute i det fine været
før vi startet på hjemturen.
På Klostergården fikk vi vite at Tautra-ølet
nettopp ble hedret for sin unike smak. Ølet
er laget av lokale råvarer og det sies at de
er Trøndelags beste.
Vi har nå fått ennå mere kunnskap om hva
som har skjedd i vårt historisk rike fylke, og
retter en stor takk til styret som hadde lagt
opp til denne interessante turen.
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NHF Trondheim tapte mot Vitus
NHF Trondheim klagde
apotekkjeden Vitus inn til
Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi
skranker/disker er for
høye. I tillegg er det plassert hyller i forkant av
skranken hvilket hindrer
rullestolbrukere å kunne
nå frem til disken og betale på en likeverdig måte.

Apotek kjeden har i 2013 brukt 5
millioner kroner på å etablere
disse hyllene, og mente disse
pengene vill være tapt dersom de
måtte fjerne hyllene.
Byggeforskriften (TEK 10) § 12-5
sier klart at: «Byggverk for publikum skal ha planløsning og fordeling av rom som fører til at flest
mulig på en likestilt måte har
tilgang til og kan bruke alle deler
av byggverket som er åpne for
publikum, for eksempel at innredning av skranker og tekniske

Hyllene i forkant av disken gjør det umulig å nå frem til skranken. LDO
mener det blir for dyrt å endre på.
installasjoner er tilpasset personer
med funksjonsnedsettelser.»
Ombudet har vurdert saken og er
enig med NHF Trondheim i at
hyllene i forkant vil være i veien.
«Ombudet finner at vareplasseringen foran skrankene ikke er

tilpasset rullestolbrukere, men at
kostnadene ved utbedring vil innebære en uforholdsmessig byrde
for virksomheten, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
tredje ledd.»
Med andre ord er det lettere å få
tilgivelse enn tillatelse.

Vi har oﬀentlig kvote på MR, CT, klinisk mammograﬁ, røntgen og BMA.
Vi utfører også ultralyd selvbetalt eller ﬁnansiert via helseforsikring.

Kjøpmannsgt. 17 - Tlf. 73 92 45 00 - www.curato.no - trondheim@curato.no
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HUSEBYBADET
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad
Tlf. 952 63 688
www.trondheim.kommune.no/husebybadet

SØR TRØNDELAG

Vi utfører service og
reparasjon på ALLE bilmerker

FYLKESKOMMUNE
Støtter NHF i deres arbeide
Merkeverksted Toyota,
• Kontraktverksted
Toyota,garanti
garanti og
og service
service
• Godkjent Bosch innsprøytningsverksted
•Topp moderne karosseri- og lakkverksted

Fjæraveien, Brekstad • Telefon 72522750
www.orlandbil.no • www.mecacarservice.no
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NAV er nå i gang med å
rulle ut en ny ordning for
uføretrygd, gjeldende fra
1. januar 2015. Endringene er tenkt å stimulere
til økt deltakelse i arbeidslivet.
Hovedforskjellen er at trygd ikke
lenger skattes som pensjon, men
vil bli skattlagt som lønn. De økte
skattesatsene skal kompenseres
med høyere trygdeutbetaling, slik
at en netto sitter igjen med det
samme beløpet. En annen stor
forskjell, er at en kan arbeide ved
siden av, uten å frykte redusert
uføregrad. En kan tjene inntil 0,4
G i tillegg til forventet inntekt etter
uførhet.
NHF frykter hvilke konsekvenser
økt bruttopensjon kan ha for an-
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Ny uføretrygd

dre kommunale og statlige ordninger. For eksempel: Beregning
av bostøtten tar utgangspunkt i
bruttoinntekt. Økt bruttopensjon
kan for noen føre til at inntekten
overstiger inntektstaket for å få
bostøtte og konsekvensen er at
man vil miste bostøtten.

NHF har tatt opp denne problemstillingen flere ganger, uten å få
gjennomslag. Vi vil derfor ta opp
saken på ny ved behandlingen av
statsbudsjettet for 2015.
Man kan lese om den nye
ordningen på
https://www.nyuforetrygd.no
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TILGJENGELIGHET FOR RULLESTOLBRUKERE
PÅ BORTESUPPORTERFELT I TIPPELIGAEN
Tekst: Christine Søiland
Vi du se Rosenborg på bortebane?
Vi presenterer en oversikt over
fasilitetene rundt om i landet.
* Avstand/ fremkommelighet
parkering stadion. Alt fra hvor
nærme en kan parkere, og
inngang til feltet
* Inne på stadion: Være med
egne supportere, plass, plass til
ledsager
* Kiosk: høyde, tilgjengelighet
* HC toalett: om dette finnes og
hvordan det er
VIKING FOTBALL
- VIKING STADION
På Viking Stadion er det er flere
hundre meter fra parkeringsplass
til bortefeltet. En kan ta heis fra
parkeringsplass opp på nivået der
inngang til hovedtribune, selv da
er det et stykke å gå. Et annet
alternativ er NSB tog, da toget
stopper rett ved siden av stadion.
Inne på stadion er det god plass
til rullestol. En er da sammen med
andre bortesupportere. Kiosk og
toalett er tilrettelagt.
VÅLERENGA IDRETTSFORENING
– ULLEVÅLL STADION
Norges nasjonalarena har tilrettelagt for bortesupportere. Det
finnes en tilrettelagt tribune foran
der bortesupporterne er. Her er
det også kiosk og toalett. Parkering
er ca 50 meter fra inngangen, en
benytter inngang 16.
STRØMSGODSET
– MARIENLYST STADION
På Marienlyst er det ikke tilrettelagt
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for rullestol på bortesupporterfeltet. En må være på hovedtribune.
Her er det 9 plasser, og en må
forhåndsbestille i god tid. Det er et
toalett som er tilrettelagt.
START
– SPAREBANKEN SØR ARENA
Sparebanken Sør arena stadion
ble tatt i bruk 15 april 2007.
Parkering er ikke langt fra inngang.
Dessverre kan en som rullestolbruker ikke være direkte på bortefeltet. En kan om mulig sitte
foran kioskområdet, og da benytte
en annen inngang. Det er ikke HC
toalett her, da må en gå til en
annen inngang. En må da ta kontakt med vakter.
SARPSBORG
- SARPSBORG STADION
Bortefeltet er på bakkenivå, der
stoler er fastmontert på stilas. En
må evt være på bakkenivå, men
en kan være ned egne supportere.
Toaletter nye fra 2014. Parkering
er rett utenfor inngang.
SANDNES ULF
– SANDNES IDRETTSPARK
Sandnes Idrettspark har løpebane
rundt gressmatta. Bortefeltet er på
bakkenivå, der stoler er fastmontert på stilas. En kan se
kampen fra løpebanen. Kiosken
har litt høyde, her bør en få hjelp
av noen andre som kan hjelpe.
Toalett for bortesupportere er i en
brakke. Parkering er ved hovedporten, en kan da bli ledsaget av
vakter til bortefeltet.
Sandnes Ulf anbefaler at en tar
kontakt med dem, slik at en

sammen kan finne ut hva som er
best for den enkelte.
STABÆK FOTBALL
– NADDERUD STADION
Nadderud stadion er en stadion
som åpnet i 1961. Stabæk fotball
skal tilrettelegge Nadderud
stadion før sommer 2014, slik at
bortesupportere som bruker
rullestol, skal være sammen med
sine egne supportere. Erfaring fra
da Stabæk spilte sine kamper i
Telenor Arena som var bygget etter
forskriftene, så var det egen plass
tilrettelagt for rullestol. Denne erfaringen er blitt med tilbake til
Nadderud. Det skal bygges egen
egnet platting, som skal ha HC
toalett og tilgang til kiosk. Det skal
også være tak over dette.
SOGNDAL FOTBALL
– FOSSHAUGANE CAMPUS
Fosshaugane Campus har parkeringsplass ved stadion. En kommer
lett inn inngangsdøren til bortefeltet. Her må en benytte trappeheis for å komme til bortefeltet.
Kiosken er på langbord.
HC toalettet var vanskelig å finne
da dette var på nedre plan og litt
gjemt, med et kvitt ark om ammerom foran HC skiltet. Dette toalettet er ikke særlig tilpasset. Det er
et toalett uten armlen eller annen
støtte, i en liten garderobe.
ROSENBORG BALLKLUBB
– LERKENDAL STADION
Lerkendal stadion har plass til
rullestol på øverste del av bortefelte, sammen med egne supportere. Her kommer enn inn på
TrønderNytt 3/2014

øverste del, og kan evt gå trappene ned mot gressmatta. Toalett
er rett bak tribunen, kiosken er litt
høy, men her skal selgere være
behjelpelige.
ODD GRENLAND
– SKAGERRAK ARENA
Skagerak Arena har parkering like
utenfor inngang. Kiosken er av god
høyde, og en har stor plass til
rullestol, da foran egne supportere
på feltet. Bortefeltet er på den
gamle hovedtribunen. HC toalettet
er stort, lett å finne, men kanskje
litt tung dør.
MOLDE FOTBALLKLUBB
– AKER STADION
Aker stadion har parkering, men
en bør være ute i litt god tid. Aker
stadion er omtrent i sentrum av
Molde by, så en kan komme seg
bort til stadion ved å gå. Toalett til
bortesupportere uansett kjønn, er
ett HC toalett. I 2013 ble det
bygget rampe på bortefeltet, som
fra sesongen 2014 er blitt tatt i
bruk. Bortesupportere kan være
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på to nivå på Aker stadion. Egnet
plass for rullestol er nederste nivå.
LILLESTRØM IDRETTSKLUBB
– ÅRÅSEN STADION
På Åråsen kan en ikke direkte
være sammen med egne supportere, som er på kortsiden av tribunen. En benytter samme inngang.
En kan derimot være helt nederst
på langside, så nærme bortefeltet
som mulig. Kiosk og toalett finnes
her. Parkering er like utenfor
stadion.
FK HAUGESUND
– HAUGESUND STADION
En bør avtale med FK Haugesund
før en skal på kamp. Det er 3
parkeringsplasser utenfor stadion,
første mann til mølla prinsipp. En
bør derfor være ute i god tid. Det
er ikke tilrettelagt toalett på bortefeltet, en må da få bistand av
vakter som kan følge til et som er
tilrettelagt. Kiosk er heller ikke
tilrettelagt.
På selve bortefeltet, må en inn en
annen inngang, for så bli fulgt av

vakter til bortefeltet. En vil da sitte
på en måte der det er trapp ned
til bakkenivå.
SK BRANN
– BRANN STADION
Brann stadion har tilrettelagt plass
ved siden av bortefeltet, her
finnes også toalett. En må nok ha
hjelp av en annen person for å
benytte kiosken. Parkering er ikke
så bra. Ta kontakt med Brann
stadion for nærmere beskrivelse
av hvor en parkerer.
AALESUND FOTBALLKLUBB
– COLORLINE STADION
På Colorline stadion er det gode
muligheter for å være sammen
med egne supportere. En er på et
opphøyet felt, slik at en har god
utsikt over banen. Kiosk kan også
benyttes, er noe høy. Toalett er
ikke i umiddelbar nærhet, men
vakter kan vise veg.
Aspmyra stadion er ikke tatt med
i denne vurdering da denne
stadion ikke har vært undersøkt.
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Lokallagsoversikt

Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.09.14
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703

NHF i Leksvik
v/Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040

Mobil: 480 65 669
NHF Nærøy
v/Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184

NHF Bjugn og Ørland
v/ Trude Brandvik
Midtrommet 9,
7130 Brekstad
Mobil: 480 60 978

NHF Lierne
v/Ann-Kristin Støvik
7882 Nordli
Mobil: 976 67 649

NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
Mobil: 901 10 899

NHF Flatanger
Kontaktperson: Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862
NHF Frosta
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
NHF Grong
v/Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
NHF Hemne
v/ NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20
NHF Høylandet
v/Johannes Okstad
7977 Høylandet
Tlf. 74 32 11 16
NHF Klæbu
v/Karin M. Solheim Tillerbakk
Ordfører J. Nerviksv. 17a,
7540 Klæbu
Mobil: 924 47 725
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NHF Malvik
v/Tone Wiig
Naustanv. 24,
7560 Vikhammer
Mobil: 957 26 165
NHF Melhus
v/NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20
NHF Meråker
v/Steinar Øian
Øian Gard
7530 Meråker
Mobil: 452 85 442
NHF Midtre Gauldal
v/Trine Anita Korsgat
Spjeldbakkan 17 e,
7290 Støren
Mobil: 952 30 635
NHF Mosvik
v/Aino Nyeng
Øverbygdvegen 140,
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167
NHF Namdalseid
v/ Mariann Gladsø
Mellomveien 8
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
NHF Namsskogan
v/Reidun Mosling
7892 Trones

NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk,
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
NHF Rissa
v/ Randi Dyrendahl
7100 Rissa
Mobil: 988 04 501
NHF Roan og Osen
v/ Eva Nygård
7180 Roan
Mobil: 992 28 990
NHF Røros
v/NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20
NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
NHF Skaun                        
v/Morten Handegard
Håggåvegen 6
7353 Børsa
Mobil: 456 30 927
TrønderNytt 3/2014
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.09.14
NHF Steinkjer og omegn
v/Bente Berg Lydersen
Molovegen 13
7714 Steinkjer
Mobil: 400 16 169

LARS Trøndelag
v/Siv Jorunn Fossum
Haakon Odd Christiansens
vei 27, 7048 Trondheim
Mobil: 996 38 146

NHF Trondheim
v/Kari Dragsnes
Boks 3093 Lade,
7441 Trondheim
Tlf. kontoret: 73 92 24 55

LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205

NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholm 1F
7654Verdal
Mobil: 413 34 469

LFPS Trøndelag
Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsv. 52a,
7032 Trondheim
Mobil: 980 59 169

NHF Vikna
v/Arve H. Nordahl
Karl Furresv. 1
7900 Rørvik
Mobil: 958 50 770

A.L.F Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Mariannestien 2,
7105 Stadsbygd
Mobil: 905 69 718

NHF Ålen og Haltdalen
v/Odel Ingebrigtsvold
7380 Ålen
Mobil: 936 94 364

LFS Trøndelag
v/Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst,
7451 Trondheim
Mobil laget: 960 17 389

NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31
7170 Åfjord    
Mobil: 909 63 037
NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf. 72 90 07 20
LFA Trøndelag
v/Olaf Baardsgaard
Meisevegen 1
7022 Trondheim
Mobil: 918 82 612
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LFN Trøndelag
v/Randi S. Gilles
Snauan
7074 Spongdal
Mobil: 932 49 831

NASPA i Trøndelag
v/Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien,
7604 Levanger
Tlf. 472 60 358
HBF Sør-Trøndelag
v/ Vigdis Fagerheim
Kristianstenbakken 13,
7014 Trondheim
Tlf 991 63 025
HBF Nord-Trøndelag
v/Sunniva Marie Leirfall
Ligaardveien 3
7500 Stjørdal
Mobil: 908 94 233
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Trygg 		
		 evakuering

TrønderNytt har tatt med

sentralstyre- og regionstyremedlem Kirsti Stenersen
og testet ut bårestolene
i Trondheim Tinghus.
Disse stolene er spesielt
utviklet og konstruert
med tanke på evakuering
av funksjonshemmede,
skadde eller bevistløse
personer fra bygninger
med flere etasjer i tilfelle
brann.
Stolen oppleves langt mer komfortabel enn den ser ut.

Bårestolen kan betjenes av en
person, og krever ikke mye krefter.
Et gummibånd i bunn gir friksjon
og gjør at stolen glir sakte og trygt
ned trappen. Et magebelte som
hindrer bevistløse fra å falle ut.

Vi anbefaler denne løsningen til
alle høyhus som et bedre alternativ til bæreseil som må betjenes
av 2-4 personer. Denne stolen
koster rundt 12 000,- Selv om den

er enkel i bruk, bør det være opplæring i bruk av stolen, og ikke
minst bør alle vite at den er der.
Det finnes flere produsenter og
merker av slike stoler.

Stolen er sammenleggbar og tar
liten plass når den ikke er i bruk

En gummilist sørger for god bremseeffekt og jevn fart.

Når stolen ikke er i trappa, har den
støttehjul bak som gjør at kan trilles på flatt underlag.
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TT ordningen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune har fått statlige midler til
å gjennomføre et forsøk på TT ordningen i kombinasjon
med bestillingstransport. Nå ordningen nå skal
evalueres har NHF Trøndelag og SAFO bedt
fylkeskommunen om å behandle retningslinjene
til TT ordningen på nytt.
Vi har pekt på følgende uheldige
og diskriminerende punkter i
retningslinjene for både ordinær
TT og TT forsøket:
* I dagens formulering i TT
forsøket om godkjenning i
Brukergruppe 1 står det: «sterkt
funksjonshemma av andre
årsaker (psykisk og fysisk)» Dette
er for utydelig og gir grunnlag for
både feiltolking og diskriminering
av personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for
individuelt tilrettelagt transport.
I nye retningslinjer må retningslinjene formuleres slik at personer
med utviklingshemming med
individuelt behov for transport blir
likestilt med andre prioriterte
grupper.
* Egenandel på 20% er langt over
ordinær kollektivtakst og virker
begrensende for muligheten til å
benytte transporttjenesten så ofte
man ønsker/har behov.

* Vi har flere tilbakemeldinger
på at det gis for lite turer
i gruppe 2.
* Det er urimelig at man ikke skal
kunne reise over fylkesgrensen
eller benytte ordningen når man
er i andre fylker. Dette er en begrensning de fleste andre fylker
har gått bort fra.
* Det bør ikke være nedre aldersgrense for ordningen. Det er behovet og ikke alder som må være
avgjørende.
* At antall brukere reguleres
i forhold til % av befolkningen er
diskriminerende. Det er da en
fare for at noen med behov for TT
blir utestengt. SAFO NordTrøndelag kan ikke noen grunn
for denne begrensningen. Det
må være behovet for transport
som skal ligge til grunn og ikke
befolkningssammensetningen i

kommunen. Man kan risikere å
være godkjent bruker, men blir
stående på venteliste uten tilbud.
* Vi mener det er urimelig at
personer som har fått stønad til bli
gjennom folketrygden er utelatt
av ordningen. Det er situasjoner
hvor man ikke kan kjøre egen bil,
både som følge av helse, værforhold, bilreparasjoner osv. Det
er også noen som får innvilget
stønad til bil som ikke kjører bil
selv og som er avhengig av sjåfør.
Det er ikke sikkert man har
tilgjengelig sjåfør når man skal
reise.

Navn:..............................................................................................

Vinner forrige nummer:
Margot Rindahl, Grong

Adresse:.......................................................................................... Løsning sendes innen
10 november 2014 til:
Postnr/sted:....................................................................................
NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4, 7072 Heimdal
Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.
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Ledsagerbevis
Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov
for følge eller assistent for
å gå på for eksempel
kino, idrettsarrangement,
teater, konsert eller reise
kollektivt.
Den som eier kortet velger selv
hvem hun eller han vil ha som
ledsager. Den som eier kortet
betaler full pris, mens ledsager har
gratis adgang.
Ledsagerbeviset gjelder i hele
landet, men vel å merke der arrangøren, transportselskap eller
institusjoner som krever inngang-

spenger, har akseptert ordningen.
Ikke alle har gått med på ordningen, derfor må den enkelte selv
ofte undersøke om beviset gjelder.
De som utsteder kortet i kommunen skal gi informasjon om
hvor kortet gjelder.
Alle kommuner i Nord-Trøndelag
og Sør-Trøndelag har vedtatt bruk
av ledsagerbevisordningen. Ordningen gjelder alle kommunale
institusjoner som har inngangspenger, for eksempel svømmehall og kino.
Nord-Trøndelag fylkeskommune
stiller krav til institusjoner, arrangører og transportselskap som
mottar økonomisk støtte fra
fylkeskommunen, at de skal ak-

septere ordningen med ledsagerbevis. Fylkeskommunen har
inngått avtale med busselskapene
og det offentlige rutetilbudet har
godkjent at ledsagerbeviset kan
brukes på alle busser i fylket.

Kai i Namsos utsatt
Nok en gang har Namsos kommune utsatt bygging av ny universell utformet kai.
Både Leka, Vikna og Nærøy har bygd nye kaianløp med universell utforming, mens endestasjonen
i Namsos har en utilgjengelig løsning. Fylkeskommunen har sagt seg villig til å ta 70% av regningen,
men kommunen tar seg ikke råd. NHF Trøndelag har jobbet for gode kailøsninger i området i over 3 år.
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B

Postabbonnement

Returadresse:
NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4,
7072 Heimdal

Nytt e-kart viser tilgjengelig vei på NTNU
NTNUs eiendomsavdeling har
utviklet et tilgjengelighetskart
over Gløshaugen for rullestolbrukere og bevegelseshemmede, skriver Universitetsavisa. Gløshaugen har 13 000
rom, fordelt på 60 bygg. Noen
av byggene er 100 år gamle,
reist lenge før noen snakket
om universell utforming.
Lager en sti
Kartet kan lastes ned som en app
eller finnes på nett. Man legger
inn startsted og rommet man
skal til, og kartet vil vise det
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beste rutevalget som en blå linje.
Steder der det ikke er mulig å
komme fram, vises med sperringer.
Skal du for eksempel fra Hovedbygningen til auditorium R1 i
Realfagsbygget, skriver du dette
inn som et rutevalg og systemet
vil lage en sti for hvordan du best
kommer dit. En blå linje vil vise
veien, og det kan velges norsk
eller engelsk som språk.
Stien vil unngå trapper, dører eller
heiser som er for trange og
utilgjengelige innganger. Den vil
lede til tilpassede heiser og vise

veien helt inn i forelesningssal
eller grupperommet du har valgt.
Systemet viser også hvor du til en
hver tid er, om du har aktivert GPS
på smarttelefonen eller nettbrettet
ditt. For å finne posisjon innendørs
benyttes trådløsnettet. På NTNU
er nøyaktigheten normalt mellom
5-10 meter, noen steder ned på
meteren. Neste steg blir å utvikle
samme produkt for Dragvoll.
Flott tiltak, men dette må ikke bli
en sovepute for å slippe å utbedre
det som enda ikke er universelt
utformet.
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