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#NOKERNOK

Har du sett denne overskriften i forbindelse med
NHF de siste ukene?
Dersom du ikke har det, må du
ha sovet i timen!
Rundt om i hele Norge har
medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i NHF samlet seg bak
denne overskriften. Organisasjonen har virkelig stått på og
jobbet intens. Både fordi det var
en viktig sak, men også fordi det
hastet. Det var ikke lenge før
saken skulle opp i Stortinget.
Derfor måtte vi alle bare kaste
oss rundt i full fart for å prøve
å påvirke politikere i alle
partiene.
Hvilken sak jeg snakker om?
Regjeringens forslag om å overføre deler av hjelpemiddelordningen fra folketrygden, over til
kommunene. Forslaget kom
regjeringen med i sitt statsbudsjett. På tross av at de fleste
kommuner allerede hadde gitt
sin tilbakemelding om at de ikke
ønsker denne
Dette måtte vi bare stoppe! Vi
har vært på Facebook og andre
sosiale media, skrevet leserbrev
til avisene, sendt mail og meldinger til alle partier, kontaktet
lokale og sentrale politikere. Vi
har vært ute i media og snakket,
vi har vært på Stortinget og
snakket, på telefonen og i møter. Og endelig ser det ut til at
det går mot en seier!
Det er selvfølgelig farlig å ta

seieren på forhånd, men de
fleste partier har nå, i følge vår
forbundsleder Arne Lein, sagt
at de vil si nei til forslaget fra
regjeringen.
Jeg er ganske stolt på organisasjonens vegne!
Uansett om vi får stoppet forslaget eller ikke, så har organisasjonen virkelig fått vist at vi
mener alvor med den nye
strategien vår. At vi virkelig er
VI! At vi kan stå sammen, og
jobbe sammen, på mange ulike
måter og i mange ulike medier
når vi kjemper for rettigheter og
lover for funksjonshemmede.
Det varmer meg hjertet å se
NHF- og NHFU-ere fra hele
landet stå opp sammen og si
nei til endringer som kan gjøre
hverdagen enda mer usikker og
uforutsigbar for mange av våre
medlemmer. Spesielt ville dette
ha rammet dagens unge funksjonshemmede som ville bli
avhengig av økonomien til den
kommunen de bor i, eller flytter
til, for tilpassing og ombygging
av boligen med f.eks kjøkken og
trappeheis når de flytter hjemmefra.
Vi frykter også at dette bare
ville være starten på en rasering
av folketrygden. Hva ville bli det
neste som ble overført til kommunene? Rullestolene, mammapermen, pensjonen eller
sykepengene?
Ikke tull med folketrygden.
NOK ER NOK.
TrønderNytt 4/2017

Universell utforming - 20 år
I år er det 20 år siden begrepet Universell Utforming ble
lansert i Norge. Det var i rapporten «Universell utforming. Planlegging og design
for alle» som ble laget for
Statens råd for funksjonshemmede i 1997, hvor begrepet universell utforming
introdusert.
Produktdesign
Begrepet universell utforming
ble lansert i USA i 1980-årene.
I 1996 ble det opprettet et senter for universell utforming ved
universitetet i Nord-Carolina.
Her ble det utarbeidet sju prinsipper for å konkretisere innholdet av begrepet:
* like muligheter for bruk
* fleksibel i bruk
* enkel og intuitiv i bruk
* forståelig informasjon
* toleranse for feil
* lav fysisk anstrengelse
* størrelse og plass for tilgang
og bruk
Hvordan forstå universell
utforming?
Begrepet universell utforming
brukes ofte synonymt med
’design for alle’, ’utforming for
alle’ eller inkluderende utforming’.

Som visjon
Universell utforming kan betraktes som demokratisk prinsipp, mot et likeverdig og likestilt samfunn for alle. Det også
ett virkemiddel for likestilling og
antidiskriminering. Flere grupper i samfunnet stenges ute fra
å delta på viktige samfunnsarenaer på grunn av manglende
tilgjengelighet. Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven slår fast
at dette er diskriminering.

TEK17
NHF mener de nye endringene
i byggeforskriften går bort fra
målet om et universelt utformet
samfunn. Å tillate brattere ramper og mindre snuplass i studenthybler og leiligheter gjør at
mange funksjonshemmede ikke
kan delta på en likeverdig måte.

Som strategi
Universell utforming er også en
strategi for å inkludere alle
mennesker i så stor grad som
mulig. Hensikten er å bidra til
å fjerne eller minske funksjonshemmende barrierer og å hindre at nye oppstår.
Som mål
Universell utforming er også et
konkret verktøy for å gjøre samfunnet mer tilgjengelig. Som
konkret verktøy for å måle tilgjengelighet, bruker vi som regel sjekklister som spesifiserer
kravene på ulike områder.
Som prosess
Universell utforming kan også
ses på som en prosess mot en
stadig mer inkluderende samfunn.
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Tema: Bolig
En bolig er et hjem der du skal kunne skape deg et liv i tråd med det som betyr noe for deg. En
bolig skal være et sted du trives, er trygg og kan ta imot besøk. En god og velfungerende bolig er
en forutsetning for et selvstendig liv.
SAFO Trøndelag (vår paraplyorganisasjon) mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal
ha den samme retten som andre til en godt egnet bolig og til å velge hvor du skal bo, og hvem du
skal bo sammen med. Gjennom vårt arbeid i kommunale råd for funksjonshemmede og
lokallagene til NHF og Norsk Forbund for Utviklingshemmede, vil vi ta tak i disse utfordringene.

I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):
”Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet”
”Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett
som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og
hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne bruke
denne rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:
a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med
hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,
b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og
i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er
nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon eller
segregering fra samfunnet”.
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Tilskudd
Mange funksjonshemmede opplever aldri å eie egen bolig, til tross for at dette er et mål i den
norske boligpolitikken. (Stortingsmelding 23 -2003)
Det er samfunnsøkonomisk nyttig at flest mulig eier sin egen bolig. Dette sparer kommunen for
utbyggingskostnader og vedlikehold, samt at den enkelte kan dra nytte av en verdistigning.
Husbanken har tilskuddsordninger som skal hjelpe folk til å bo lengere hjemme. Ordningene
forvaltes gjennom kommunene, så innbyggerne må søke kommunen om disse tilskuddene.

Startlån og tilskudd etablering
Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til
etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Tilskudd til
etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å
betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest
vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og
prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Tilskudd til tilpasning av bolig
Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du
har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir
vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.
Tilskudd gis både til enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for
å tilrettelegge boligen. Tilskuddet kan gis til både leid og eid bolig.

RAGN

SELLS

En del av kretsløpet
Din totalleverandør innen
avfallshåndtering

08899
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www.ragnsells.no

HUSEBYBADET

Tlf. 95 26 36 88
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad
Vanngymnastikk • Trimsvømming
Treningsstudio • Babysvømming
3 bassenger,
badstuer,
3 bassenger,
rutsjebane,
badstuer,
boblebad og
og 44 solarier
boblebad
solarier
For åpningstider ring: tlf. 952 63 749 eller se
www.trondheim.kommune.no/husebybadet
For åpningstider ring:

Tlf. 952 63 749
eller se
www.trondheim.kommune.no
/husebybadet
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Samlokaliserte boliger
Mange kommuner ønsker å bygge kommunale boliger (omsorgsboliger) i samlokaliserte bygg.
Disse bygges ofte med boenheter og ett fellesrom. Dette fellesrommet kan brukes av både beboere og ansatte.
Kommuner ønsker gjerne større enheter fordi det er hevdet å kunne gi kostnadseffektiv ressursbruk
på tjenester. Dette handler i hovedsak om felles nattevakt, noe reisetid og tjenesteorganisering.
Mange kommuner argumenterer også med at bygging av store bofellesskap bidrar til å skape gode
betingelser for et godt fagmiljø for personalet. Kittelsaa og Tøssebro har i sin undersøkelse fra 2011,
sett på dette.
Når det gjelder størrelsen på bofellesskap og faglig støtte, finner Kittelsaa og Tøssebro at de minste
bofelleskapene på 2-3 personer er vesentlig bedre på faglig støtte og veiledning til personalet enn
større bofellesskap. Små bofellesskap, 6 beboere eller mindre, hadde også færre personer som
ytet tjenester hos den enkelte, enn hva tilfellet var for større bofellesskap. Stabiliteten var større
og de små bofellesskapene syntes å være bedre rustet til å håndtere uforutsette ting og til å få
personalressursene til å strekke til.
Undersøkelsen viste at små bofellesskap med færre enn 6 beboere, hadde bedre system for helseoppfølging, enn større bofellesskap. Små bofellesskap kommer også bedre ut når det gjelder
personalsituasjonen og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Investeringstilskudd
Husbanken gir investeringstilskudd til kommunene til bygging av omsorgsboliger.

Følgende kriterier må oppfylles:
Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og
planlegging.
skal ikke ha institusjonsliknende preg
bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
bør ikke være for mange
for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte
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SAFO Trøndelag mener det ikke må bygges mer enn 6 boenheter i samme bygg, og at
byggene ikke lokaliseres i umiddelbar nærhet av hverandre. Selv om boliger bygges med
tanke på en bestemt gruppe eller enkeltpersoner, vil dette kunne endre seg over tid.
SAFO mener:
•
		
•
		
		
		
•
•
		
•
		

Politikken med etableringer av store boligkomplekser der personer med
ulike tjenestebehov skal samles, må snus.
Alle må få mulighet til å eie sin egen bolig. Det må legges til rette for at den
enkelte, ved hjelp av egne midler i kombinasjon med offentlige tilskudd og lån, er
i stand til å etablere seg i og finansiere en egnet bolig. Boligfinansiering må også
være mulig selv om man har uføretrygd.
Kommunen må gi varige leiekontrakter, når leiebehovet er varig.
Unge personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke bo på sykehjem som er be
regnet for eldre.
Økonomiske virkemidler må ikke legge føringer på hvilke boform personer med
funksjonsnedsettelse skal kunne velge.

Visste du at Husbanken gir tilskudd til utredning og prosjektering
av boliger, når noen i husstanden har behov for tilpasning for å
kunne fungere i boligen i dag eller i fremtiden.
Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 20.000,-.
Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd
til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil kr 20.000,-.
Husbankens regionskontorer behandler søknadene. Du kan også
ta kontakt med boligkonsulent/ergoterapeut i din kommune eller
Husbankens kontor i din region.
TrønderNytt 4/2017
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Leie eller eie
Åtte av ti eier sin egen bolig i Norge. Boligpolitikken som i stor grad legger til rette for boligeie i
Norge, medfører også at det er stor forskjell på eiermarkedet og leiemarkedet. Et skattesystem
som favoriserer boligeiere langt mer enn leietakere, har den direkte effekten at det er langt mer
gunstig å eie sin egen bolig fremfor å leie den.
De siste årenes boligmarked har gitt mange boligeiere stor verdiøkning på sin bolig, som leiere ikke
kan ta del i. Funksjonshemmede har lavere inntekt enn gjennomsnittet i befolkningen og har vanskeligere med å oppnå egenkapitalkravet på boliglån. Dette resulterer i at mange funksjonshemmede må leie bolig hele livet.
SAFO mener: Den enkelte må få mulighet til å eie sin egen bolig. Det må legges til rette for at den
enkelte, ved hjelp av egne midler i kombinasjon med offentlige tilskudd og lån, er i stand til å etablere seg i og finansiere en egnet bolig. Boligfinansiering må også være mulig når man har uføretrygd.
Husbankens prosjekt «leie før eie» viser virkemidler som kommunene har for å legge til
rette for at personer med lav inntekt kan leie av kommunen med mål om å eie bolig selv.
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7g1.pdf

Takk til NHF Trøndelag for at dere
bestiller hos oss,– vi ønsker dere alle
velkommen tilbake.

Scandic Hell – det naturlige valget for kurs og
konferanser midt i nye Trøndelag!
Bestilling og forespørsler til tlf 74 84 48 20 eller
epost meeting.hell@scandichotels.com
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Hjelpemidler i bolig
For å kunne bo i egen bolig hele livet, må kanskje både boligen endres og ta i bruk
tekniske hjelpemidler i boligen. I dag er det NAV og Husbanken som har ansvaret
for dette.

Husbankens ansvarsområde

Folketrygdens ansvarsområde

Listen er veiledende og ikke uttømmende.
Husbanken har ansvar for utgifter til:

Listen er veiledende og ikke uttømmende. NAV
har ansvar for utgifter til:

•
		
•
		
•
•
•
•
		
		
•
•
•

• varslingsutstyr for døve og døvblinde

nybygging/tilbygg/endringer eller
ombygginger av bygg
utvidelser av døråpninger
/rom/korridorer m.m.
bytte av dører, inkludert branndører
installering av klosett
kjøkkeninnredninger
tilrettelegging av utearealet, som
omlegging av vei, asfaltering, varmekabler
eller lyssetting av veg eller gårdsplass
rullestolrampe i nybygg
trappegelender i nybygg
fjerning av terskler og terskelplater

• personløftere
• trappeheiser/rullestolheiser/løfteplater
• prefabrikkerte rullestolramper
• støtteanordninger montert på vegg/gulv
• heismekanisme for kjøkkeninnredning
• terskeleliminator

Ansvaret gjelder ikke dersom boligen ikke følger lovpålagte krav
gjennom Plan- og bygningsloven.
Eksempel
Teknisk forskrift stiller krav om at dører skal ha maksimum 3 kg trekkraft (30 N).
Dersom utbyggeren ikke har fulgt kravet, og døren er tyngre å åpne, vil dette ikke
kompenseres fra folketrygden. Har du derimot en bolig som er bygd før dette kravet
kom, vil du kunne få elektrisk døråpner som hjelpemiddel. I de tilfeller folketrygden
måtte ha ansvar for dørautomatikk på branndører kan en merke seg at det er et krav
at døren har en kvalitet som tåler denne monteringen. Døren skal ha universell
utforming og skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N. Døren må
også være godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Dersom aktuell dør ikke
kan påmonteres dørautomatikk uten at brannklassifiseringen svekkes, kan ikke
dørautomatikk tilstås. Folketrygden dekker ikke ny dør som er godkjent for ettermontering
av dørautomatikk. Dette er byggeiers ansvar og må enten bekostes selv eller man kan
eventuelt søke om tilskudd til tilpasning av bolig.
TrønderNytt 4/2017

9

Tilgjengelige småhus
Omtrent 90% av dagens boenheter er ikke tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne
(Rapport utarbeidet av NIBR og SINTEF i 2011). Byggeforskriften setter krav til tilgjengelighet i hus
med 3 etasjer eller mer og småhus med alle hovedfunksjoner på samme plan. Likevel kan mange
unngå disse kravene ved å bygge ett rom på annet plan. Det er ikke adgang for kommunene å
kreve bedre tilgjengelighet i småhus enn hva byggeforskriften angir, men kommunene kan bruke
planverket til å tvinge flere stil å bygge slik at tilgjengelighetskravene slår inn.
Rundskriv fra Miljøverndepartementet:
«Adgangen til å stille krav om universell utforming i reguleringsplan», datert 26.10.2010 åpner for
at kommunen gjennom reguleringsplan og arealplan kan regulere
•
•
•
•
•

Krav til utearealer og atkomst utover byggeforskriften
Prosentandel tilgjengelige boenheter
Antall tilgjengelige boenheter
Lokalisering av tilgjengelige boenheter
Hovedfunksjoner på samme plan

Eksempler på planbestemmelser:
Trondheim kommune:
§ 28.1 I reguleringsplaner med småhus skal minimum 30 % av boenhetene ha alle
hovedfunksjoner på inngangsplanet og universelt utformet uteareal.
Kristiansand kommune:
§ 7a. Minst 70 % av nye boenheter skal være universelt utformet, ved at alle
hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan.
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Retten på individuelt tilpassede
tjenester i eget hjem
FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sier «Det skal sikres at mennesker med
nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt
annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og
være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering»
I flere sammenhenger har Stortinget uttrykt målet om at ingen unge under 50 skal bo på sykehjem
mot sin vilje. Blant annet Innstilling S.nr 254 (2004 -2005) ba Regjeringen sikre plan og tiltak for
dette.
Fremdeles bor mange unge funksjonshemmede i aldersinstitusjoner, og det bygges stadig
institusjonsliknende boligkomplekser.
Det settes i noen kommuner, og i noen tilfeller, strenge betingelser for hvor man kan bo for å få
tjenester. Dette gjør kommunene for å rasjonalisere tjenesteytingen og dermed spare penger.

SAFO mener:
Personens individuelle tjenestebehov må være utgangspunkt for tildeling av tjenester,
uavhengig av hvor og hvordan man bor.

TrønderNytt 4/2017
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Hunden Ylvis henter ved og
legger klær i vaskemaskinen
Servicehunden Ylvis gjør livet langt enklere for Tommy
Borg fra Snåsa. Fra 2018 blir
slike hunder en fast ordning
for funksjonshemmede.
Tekst: Marit Langseth /NRK
Foto: Rita Kleven /NRK
– Mister jeg noe på gulvet så
slipper jeg å ringe naboen.
Trenger jeg å få på skoene eller
å åpne dører så gjør hunden
det, forteller Tommy Borg.
Borg ble avhengig av rullestol
etter ei trafikkulykke i 1997, der
bilen kolliderte med en elg. Siden 2013 har hunden Ylvis
bodd hos ham og hjulpet ham
med dagligdagse ting.
– Det letter veldig mye for min
del. Jeg slipper å tilkalle folk for
å få på meg skoene, så det bruker mindre folk og mindre tid,
og jeg klarer meg mer alene.
For Ylvis kan legge klær i vaskemaskinen, åpne dører, hente
ved og å ta på ham skoene.
– Det lærte han seg på fem-ti
minutter en dag jeg slet med å
få på skoen, forteller Borg.

Tommy er leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde Trøndelag
Blir fast ordning i 2018
I to år har Borg og Ylvis vært
med på en prøveordning, hvor
Ylvis er en av fire servicehunder
som ble testet. Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie,
forteller at disse forsøkene
viste at servicehunder var bra
for brukerne.
– Brukerne har opplevd økt
trygghet, hundene har vært
verdifull hjelp i hverdagen og
flere har hatt mindre behov for
andre kommunale tjenester,
forteller Hauglie.

Enhet for Rehabilitering; dag- og døgntilbud
Enhet for Helse og Arbeidsliv; dagtilbud
Betania Malvik er en helsevirksomhet innen spesialisthelsetjenesten som
gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse, og har oppgaver
innenfor både pasientbehandling, opplæring og fagutvikling.
Betania Malvik har avtaler med Helse Midt-Norge RHF.

Ytterlige opplysninger om de enkelte tilbudene:
www.betaniamalvik.no / tlf. 73 98 08 00

Søknad fra fastlege sendes:
Regionalt Henvisningsmottak i Helse Midt-Norge
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
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Nå vil regjeringen innføre spesialtrente hunder som ei fast ordning
for funksjonshemmede i 2018.
– Det har vært viktig for oss at
enda flere kan få den hjelpen
som en servicehund gir, fordi
resultatene fra forsøkene har
vært gode, sier Hauglie.
Dette er gode nyheter, synes
Borg. – Det synes jeg er et kjempebra tiltak. En ser jo hvor mye
det lettere å ha en hund. Det
finnes jo eksempler på folk som
har vært uføre, men som klarer
seg i jobb med en hund.
En psykolog på fire ben
Borg merket stor forskjell da
fikk en hund i hus, og den største forskjellen var ansvaret,
forteller han. – Du måtte ta
hensyn til en «person» til. Du er
ikke alene, og kan ikke bare
reise bort i fjorten dager. Det er
den største forskjellen.
– Hva er det beste med Ylvis?
– Det beste er vel at du har
noen rundt deg. Du har selskap,
trygghet og noen å prate med
også. En psykolog på fire ben.
TrønderNytt 4/2017

Piggdekkgebyr
Norges Handikapforbund
Trøndelag har bedt Trondheim kommune endre praksis
rundt fritak for piggdekkavgift
for familier med funksjonshemmede barn. Kommunen
mener at fritaket for piggdekkavgift følger kortets innehaver
og stiller krav om at denne
med være med i bilen. Den
praktiske utfordringen oppstår når f.eks. barnet skal kjøres og hentes på aktiviteter.
Da vil halve reisen foregå uten
barnet i bilen. Det er ikke mulig å basere hverdagen på å

skulle betale dagsoblat for
piggdekkgebyr. Alternativet er
å kjøpe sesonggebyr, men da
får man ikke refundert piggdekkgebyr for de reisene barnet er med i bilen.
Saken er behandlet av Samferdselsdepartementet allerede i
2009, men dette er tydeligvis
ikke Trondheim eller andre
kommuner kjent med. I sin vurdering sier Samferdselsdepartementet: «Sterke relle hensyn
i form av formåls- og rimelighetssynspunkt, samt praktiske
og håndhevingsmessige for-

hold tilsier også at forskriften
må tolkes slik at fritaket også vil
kunne gjelde i situasjoner der
bevisinnehaveren selv ikke sitter på, men der kjøringen har
tilstrekkelig nær sammenheng
med transport av den bevegelseshemmede.»
Vi forventer at Trondheim kommune og andre forstår dette
problemet og innvilger sesongfritak for piggdekkgebyr for
denne målgruppen.

Aktiv politisk påvirkning
på hjelpemiddelområdet
Trusselen om at hjelpemiddelordningen kan bli
rasert, har fått NHF’ere
over hele landet til å sende brev og e-poster til
stortingspolitikerne. Samtidig pågår det ordinære
påvirkningsarbeidet mot
statsbudsjettet, denne
gangen med enda større
trykk enn vanlig og med
spesielt fokus på hjelpemiddelområdet.

intenst for å få Stortinget til å si
nei til dette forslaget og sørge
for at det ikke er med når det
endelige statsbudsjettet blir
vedtatt.
Regionleder Kirsti Stenersens
leserinnlegg er trykket i 6 aviser
og vi har i tillegg har medieopp-

slag og vært i kontakt med
stortingsbenken. Vi har brukt
Facebook og Instagram aktivt
for å spre budskapet om hvorfor dette er en viktig sak for
oss. Vi krysser fingrene for at
Stortinget legger bort dette
forslaget.

I forslaget til neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å
gi kommunene finansieringsansvar og flere oppgaver på
hjelpemiddelområdet. Hvis
Stortinget sier ja til dette forslaget, vil det bli uhyre vanskelig å stoppe at endringen blir
gjort siden. Vi jobber derfor
TrønderNytt 4/2017
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Ung og talentfull
Nå har jeg deltatt på min fjerde
og siste samling av NHFs talentutviklingsprogram (TUP). Dette
er et program for medlemmer
under 30 år som brenner for at
alle skal få like muligheter. Den
røde tråden i programmet er
påvirkning hvor du lærer om
påvirkning gjennom ulike kanaler. Det kan være alt fra hvordan
du lager kampanjer, uttaler deg
i media til å skrive leserinnlegg.
Du får også muligheten til å lage
et eget prosjekt. Her er det du
som er sjefen! Du bestemmer
selv innholdet i prosjektet og
hva det skal bunne ut i. Det kan
være alt fra å lage en kampanje
om universell utforming til å
arrangere en temadag om BPA.
Det viktigste er at du velger noe
som du er interessert i og synes
er gøy å jobbe med. Kanskje du
rett og slett vil utvikle dine evner
som tillitsvalgt i organisasjonen.
Husk; det er ikke et prosjekt
som er for lite. Store fremskritt
begynner med de små skrittene.
Det beste med TUP for min del
var å bli kjent med nye mennesker og lære å bli tryggere på meg

selv. TUP hadde en arena hvor
det var lov til å feile. Jeg har blitt
tryggere på mine meninger og
lært hvordan jeg uttrykker disse.
Jeg har gjort ting jeg i utgangspunktet ikke turte og mestret
dem. I tillegg var jeg så heldig å
få tilbringe fire helger med fantastiske mennesker. Mennesker
som brenner for det samme som
meg og som har lært meg utrolige mye: Dere er omsorgsfulle,
kloke, kunnskapsrike, og har en
utrolig varm medmenneskelighet. Jeg er heldig som har fått lov
til å bli kjent med dere. Samlingene har ikke vært det samme
uten dere!

NHF også har signalisert at de
har lyst til å arrangere en ny
runde med TUP i 2018 og 2019.
Deltakere rekrutteres fra hele
landet og aktuelle deltakere vil
bli intervjuet for å se om de er
kvalifisert til å delta. Spørsmålene vil omhandle egen motivasjon og kapasitet til å delta i
programmet.
Er du den neste TUP-deltaker?
Du kan selv melde din interesse
til Torleif Støylen,
email: torleif.stoeylen@nhf.no
PS: Du vil ikke angre!
Takk for reisen! Martine Eliasson

Foreløpig innholdet i programmet
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Samling 1 (vår 2018)

Identitetsbygging, påvirkning,
NHFs ideologi og interessepolitiske arbeidsoppgaver

Samling 2 (høst 2018)

Medietrening

Samling 3 (vår 2019)

Valgkamp, påvirke ungdomspolitikere

Samling 4 (høst 2019)

NHFs interessepolitikk
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Lobby-kurs
NHFU Trøndelag har fått midler fra Extrastilftelsen til å
arrangere et Lobby-kurs. For å bli flinkere i påvirkningen
er det nyttig å bli bedre kjent med beslutningsprosesser
og påvirkningsmetoder.
Målet er å bli dyktigere i politisk
påvirkning, beslutningsprosesser, metoder og retorikk.
Sammen med NHF vil ungdommen lage et program hvor man
søker råd hos erfarne politikere
og lobbyister til å lære effektiv
påvirkning. Det vil legges opp til
befaring på Rådhuset i Trondheim eller fylkeshuset og mulighet til å møte ulike samfunnsaktører som driver påvirkning.
Viktige saker
Like muligheter, likeverd og li-

BPA gir meg
friheten til å leve
livet – fullt ut!

kestilling kommer ikke av seg
selv. NHF og NHFU har bidratt
til mange store og små samfunnsendringer som betyr mye
for funksjonshemmede, men vi
er fortsatt langt fra målet.
Påvirkning handler om å gi riktig
informasjon til riktige personer
til riktig tid. Mange av våre saker
er vanskelig å forstå for de som
ikke kjenner det på kroppen.
Da må vi lære å formilde våre
erfaringer og ønsker på best
mulig måte.

NHFU har mye på hjertet og vil
skjerpe den interessepolitiske
kampen.

«På konsert med gode venner, nyter
god musikk og litt forfriskende i
glasset – Livet er herlig! Uten min
personlige assistent ville ikke dette
vært mulig!»
I Uloba er det du som bestemmer
hvem som skal assistere deg, hva
assistenten skal gjøre, hvor og når
assistansen skal finne sted.
Ulobas BPA er skapt av oss
funksjonshemmede og det er vår
måte å organisere hverdagen vår på.
Ta kontakt med oss på telefon:
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre
nettsider: www.uloba.no

TrønderNytt 4/2017
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Tog i Trøndelag
Etter planen skal det komme nye togsett i Trøndelag
i 2020. Dersom det ikke blir
elektriske tog, så blir det
bimodale tog. Dette er tog
på batteri.
For NHF er ikke drivstoffet til
toget det viktigste, men utformingen av togvognene. I dag er
det ikke mulig å reise med elektrisk rullestol nord for Trondheim. Men med de nye togene
vil dette bli bedre.
De nye togene vil være samme
modell som FLIRT togene som
går rundt Oslo. Disse har 4 plasser for rullestol i hvert sett og

De nye togene er romsligere, men toalettet kan ikke brukes av alle.
trinnfri atkomst der plattformhøyden har europeisk standard. Mellom Støren og Steinkjer er det bare 30% av stasjonene oppgradert i riktig høyde.

Toget har derfor heis som skal
brukes på stasjoner med lavere
plattformhøyde. Det er dessverre bare 1 stasjon som er
planlagt oppgradert i 2018.

Oversikt plattformer stasjoner Størten - Steinkjer
Stasjon/
holdeplass

Plattform
høyde
UU

Stasjon/
holdeplass

Plattform
høyde
UU

Stasjon/
holdeplass

Støren
Hovin
Lundamo
Ler
Kvål
Melhus
skysstasjon
Heimdal
Selsbakk
Lerkendal
Marienborg
Skansen

35/57
57
35
35
57

N
N
N
N
N

57
76
25
57
76
57

N
J
N
N
J
N

Trondheim
Lademoen
Lilleby
Leangen *
Rotvoll
Vikhammer
Hommelvik
Hell
Trondheim
lufth. Værnes
Stjørdal
Skatval

76
76
76
35
57
35
57
76

J
J
J
N
N
N
N
J

76
57
57

J
N
N

Åsen
57
N
Ronglan
35
N
Skogn
57
N
Levanger
57
N
Røstad
57
N
Bergsgrav
76
J
Verdal
57
N
Røra
35/57
N
Sparbu
76
J
Steinkjer
57
N
* Planlagt byggestart for ny stasjon
2018 med ferdigstillelsen 2019
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Plattform
høyde
UU
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Tilgjengelige bygg og uteområder
Det populære heftet
”Tilgjengelige bygg og uteområder” er oppdatert i
henhold til nytt regelverk
(TEK 17) og er klart til bruk.
Her er alt du trenger å vite
om tilgjengelige løsninger.
Målspesifikasjoner, tegninger, eksempelbilder og
tekstbeskrivelser som gjør
at alle som vil lære om tilgjengelighet, eller som trenger å få vite mer om det, får
de svarene de trenger.
Heftet blir mye brukt av medlemmer og tillitsvalgte som
fungerer som rådgivere og pådrivere for å bedre den fysiske

tilgjengeligheten i lokalmiljøer
landet rundt. Men det er også
populært blant fagfolk som jobber med planlegging og utforming av bygg og uteområder,
beslutningstakere i kommuner
og privat virksomhet, byggherrer og tiltakshavere.
Heftet er oppdatert i henhold
til ny teknisk forskrift (TEK 17),
og tar utgangspunkt i kravene i
den. Der hvor TEK 17 ikke er
nok for å oppnå universell utforming, har vi supplert med
egne kvalitetskrav og illustrasjoner. I og med at tilgjengelighetskravene er svekket i TEK 17, er
våre krav enda viktigere enn før.

Tusen takk til Husbanken som
har finansiert heftet!

Grasrotandelen
Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller
én forening som skal motta inntil fem prosent av det
beløpet du spiller for. I tillegg til flere lokallag er også
NHF Trøndelag med.
Du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver og mottakeren får
sin andel uavhengig av om du taper eller vinner. Har du for eksempel
spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner, som går
direkte til den mottakeren du selv har knyttet til deg.
Mange organisasjoner på jakt etter nye inntekts-kilder.
Dette gjelder også NHF Trøndelag.
For å kunne opprettholde vårt interessepolitiske
engasjement, drive påvirkning og gi veiledning er vi helt
avhengig av at så mange som mulig støtter opp om vårt arbeid.
Bl.a. ved å gi grasrotandelen til NHF Trøndelag. Vi har i dag
35 spillere som til sammen genererte 18 000,- til oss i 2014.
Dette er svært kjærkomne midler.
Vi håper at mange flere av TrønderNytts lesere blir med og
støtter arbeidet til NHF Trøndelag med sin grasrotandel.
Ta kontakt med tippekommisjonæren din og be om at
Grasrotandelen skal tilknyttes
Norges Handikapforbund Trøndelag.
TrønderNytt 4/2017
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L E VA N G E R

L E VA N G E R

F R O S TA

Holberg Bygg AS
Gottåsvegen 6, 7623 Ronglan

Tlf.: 74 08 93 10
915 34 690

Ararat Pizza & Kebab AS
Vågen, 7633 Frosta

VERDAL

Halvorsen Pukk
og Transport AS
Tingstadvegen 40, 7608 Levanger

Tlf: 918 05 109

Dr. Berg Nielsens veg 8, 7630 Åsen

China Wok AS

L E V A N G E R

Tlf: 74 08 20 01

Midtbygda, 7629 Ytterøy, tlf. 901 38 527

MELHUS

ORKDAL

Kirkegata 75 B, 7600 Levanger

Johannes Lønvik AS

Hepsø
Maskinstasjon
Tlf. 72 85 22 08

www.washingtonmills.no

RISSA

RØROS

Pallin A/S

Design, film & web

Entreprenør
7100 Rissa

Tlf.: 918 39 848

RØROS
Osloveien 16B, 7374 Røros

Brennav. 229, 7228 Kvål

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465

Smålandsvegen 25, 7660 Vuku
Telefon: 74 07 51 30

FRONTAL MEDIA leverer fremoverrettede løsninger med
design, webutvikling og filmproduksjon som verktøy.
Ta kontakt for en uforpliktende prat!
post@frontal.no
www.frontal.no

Tlf.: 72 41 48 60
infonett.no

BYGGER DET MESTE

BYGGER DET MESTE
TRONDHEIM

www.bergstadenshotel.no

ITAB Industrier AS
Teglverksveien 85, 7105 Stadsbygd
Tlf. 73 85 63 50 • www.itab.com

Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
www.revisjonskompaniet.no

Fallmyr Gartneri
7100 Rissa, tlf. 73 85 11 94
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Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse 2018
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse arrangeres
i Trondheim Spektrum
17. og 18. april 2018.
Åpningstidene vil være
10.00 – 18.00 første dag og
09.00 – 16.00 andre dag.
Messen gjennomføres for
åttende gang. Som for de tre
foregående messene er det
Norges Handikapforbund (NHF)
Trøndelag som er arrangører.
Denne gangen har vi leid F hallen, som er noe større enn den
vi brukte i 2016. Vi får også
omregulert HC parkeringen
utenfor hallen slik at det blir
langt flere HC plasser under
messen.
Sett av datoen. Vi håper på en
like vellykket messe som tidligere år.

TrønderNytt 4/2017
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.12.17
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: krbendi@online.no

NHF Klæbu
v/ Karin M. Solheim Tillerbakk
Ordfører J. Nerviksv. 17a
7540 Klæbu
Mobil: 924 47 725
E-post: karintillerb@gmail.com

NHF Bjugn og Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no

NHF i Leksvik
v/ Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no

NHF Flatanger
v/ Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862

NHF Lierne
v/ Ann-Kristin Støvik
7882 Nordli
Mobil: 976 67 649
E-post: astoevik@online.no

NHF Frosta
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post:janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong
v/ Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post:
ann.mari.haugen@me.com
NHF Hemne
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Høylandet
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
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NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil: 957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no
NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng
Stordalsvegen
7530 Meråker
Tlf: 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no
NHF Midtre Gauldal
v/ Trine Anita Korsgat
Spjeldbakkan 17 e
7290 Støren
Mobil: 952 30 635
E-post:
trineanitakorsgat@yahoo.no
NHF Mosvik
v/Aino Nyeng
Øverbygdvn. 140, 7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no
NHF Nærøy
v/ Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
naroy.kommune.no
NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: j.m.almli@loqal.no
NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no
NHF Rissa
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik
Hofstadbakkan 9
7194 Brandsfjord
Tlf: 418 03 767
E-post: sharsvik@online.no
TrønderNytt 4/2017

Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.12.17
NHF Røros
v/NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingarlien@neanett.no
NHF Skaun
v/Morten Handegard
Håggåveien 6, 7353 Børsa
Mob: 456 30 927
E-post:
morten.handegard@loqal.no
NHF Steinkjer og omegn
v/Roy Staven
Ogndalsvegen 57 A
7716 STEINKJER
Mob: 91727730
e-post: roy.staven@ntebb.no
NHF Trondheim
v/ Trine Korsgat
Boks 3093 Lade
7441 Trondheim
Mobil: 975 31 074
Tlf. kontoret: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469
E-post: odd.steinkjer@vktv.no
NHF Vikna
v/ Arve Nordahl
Karl Furresv. 1
7900 Rørvik
Mobil: 958 50 770
E-post: ahara@online.no
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NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31, 7170 Åfjord
Mobil: 909 63 037
E-post: bjorg.kr@online.no

NASPA i Trøndelag
v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no
LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205
E-post: mkh@vktv.no
LFPS Trøndelag
v/Marit Berg Eldegard
Leinbakkan 83
7089 HEIMDAL
Mob 93257522
E-post: eldegardm@gmail.com

HBF Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: lenekatgull@gmail.com
LFN Trøndelag
v/ Randi S. Gilles
Snauan
7074 Spongdal
Mobil: 932 49 831
E-post: lfnrandi@gmail.com
NHFU Trøndelag
v/ Marianne Knudsen
Ladehammerveien 11
7040 Trondheim
E-post: marianne.knudsen1999
		
@gmail.com

A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no
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KRYSSORD

Vinner forrige nummer:

Navn:.............................................................................................. Else Skogseth, Trondheim

Løsning sendes innen
Adresse:.......................................................................................... 20. januar 2018 til:
NHF Trøndelag
Postnr/sted:....................................................................................
Kvenildmyra
4, 7093
22
Trønder
Nytt Tiller
4/2017
Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Brukerstyrt personlig
assistanse i Aleris er
supert!
BPA gir deg som er funksjonshemmet
mulighet til et fritt og selvstendig liv.
Hos Aleris får du veiledning og bistand
enten du vurderer å søke BPA,
eller har hatt BPA i mange år.
Les mer om vårt BPA-tilbud på
www.aleris.no/bpa
Ta kontakt for en uforpliktende
BPA-samtale!
Maja Mortensen tlf: 911 71 018
maja.mortensen@aleris.no
·
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Returadresse:
NHF Trøndelag
www.terrengen.no
Kvenildmyra
4
7093 Tiller

fortsetter der veien slutt

www.terrengen.no

www.terrengen.no

fortsetter der veien slutter

fortsetter der veien slutter

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet terrenggående
hjelpemiddel / rullestol.

Utsvingbart

Terrengen er et norsk firehjulsdrevet
terrenggående
sete med
tilt
hjelpemiddel / rullestol.

Er godt utstyrt med blant annet trinnløs regulering av
hastighet.
Terrengen tilpasses brukere med spesielle behov.

Er godt utstyrt med blant annet trinnløs regulering av
hastighet.
Terrengen
er konstruert for ferdsel i typisk norsk
terreng, har meget gode kjøreegenskaper og har ett
Terrengen
tilpasses brukere med spesielle behov.
marktrykk lavere enn en person som går på bena!
Utsvingbart
sete med tilt
Terrengen
er konstruert for ferdsel i typisk norsk

terreng, har meget gode kjøreegenskaper og har ett
marktrykk lavere enn en person som går på bena!

Som ekstrautstyr leveres
bl.a kalesje, vinsj og
snøskjær.
For flere alternativ, se
også vår hjemmeside

Utsvingbart
sete med tilt

Som ekstrautstyr leveres
bl.a kalesje, vinsj og
snøskjær.
For flere alternativ, se
Terrengen
AS
også
vår hjemmeside

Stamnan, 7392 Rennebu
Telefon 72426560 -Mobil 476 24 600
E-post: info@terrengen.no -Web: www.terrengen.no
Org.nr: 979 949 979

r
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Som ekstrautstyr leveres
bl.a kalesje, vinsj og
snøskjær.
For flere alternativ, se
også vår hjemmeside
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Terrengen AS

Stamnan, 7392 Rennebu
Telefon 72426560 -Mobil 476 24 600
E-post: info@terrengen.no -Web: www.terrengen.no
Org.nr: 979 949 979
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