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TrøndernyTT Hei igjen
Nyhetene fra Europa og spesielt 
Paris vil nok legge en demper på 
julefeiringen for mange av oss   
i år. 

Hundretusener av mennesker 
flykter fra krig og fattigdom, inn i 
Europa. Mennesker med funks-
jonsnedsettelser har derimot få 
eller ingen mulighet til å flykte, og 
må bli igjen i kaoset og i fattig-
dommen i hjemlandet når familie, 
venner og naboer flykter. De 
trenger vår hjelp! Og NHF prøver 
å hjelpe så mange vi kan gjennom 
vår internasjonale avdeling. Sen-
tralstyret har bevilget ekstra mid-
ler til dette arbeidet. Da er våre 
lokale kamper mye fredeligere, 
men det er disse problemene vi 
kjenner på kroppen, og derfor er 
også de viktige for oss. Så det ble 
en liten julegave på forskudd da 
vi fikk beskjed om at det faktisk 
blir bygget HC toalett ved Orkdal 
Øyeklinikk. Mye er blitt sagt og 
skrevet i denne saken, og Handi-
kapforbundet ved undertegnede 
ble i et debattinnlegg på nettet og 
gjengitt i Avisa Sør-Trøndelag, 
beskyldt for å ha ”defekt hjerne” 
Det fordi at jeg , som alle andre, 
skal ha mulighet til å kunne gå på 
toalettet dersom behovet melder 
seg om jeg besøker Øyeklinikken. 
Den som skrev innlegget synes at 
et toalett i nabobygget fikk være 
en god nok løsning for alle i rul-
lestol. Trist at det fremdeles finnes 

slike holdninger der ute, men 
heldigvis har de politikere som har 
litt mere vett. For 89 år siden, i 
1926, ble Trøndelag Vanførelag 
stiftet etter initiativ fra Julie Næss. 
I 2016 er det 90 år siden vi startet 
opp med arbeid for handikap-
pede (da vanføre) i Trøndelag. 
Organisasjonen har i løpet av 
disse årene forandret seg mye, og 
ikke bare i navnet. Det som den 
gangen dreide seg om veldedig-
het, er i dag en kamp for rettighet. 
I 1926 jobbet organisasjonen 
blant annet med rett til transport, 
arbeid, bolig og hjelpemidler.  Og 
i dag, 90 år etter, jobber organi-
sasjonen med rett til transport, 
arbeid, bolig og hjelpemidler.  Vi 
blir med andre ord aldri ferdige. 
Men undervegs har vi oppnådd 
veldig mye. Bare se på hvordan vi 
i dag har rett til skole og utdan-
ning. Mange er i arbeid, det er 
blitt krav om universell utforming, 
BPA er rettighetsfestet og diskri-
minering er forbudt. Lokalt sitter 
vi i råd og utvalg og er med på å 
forandre Trøndelag til et bedre 
sted å bo, for alle. Dette synes vi 
i Regionstyret at det er verdt å 
feire! Vi har derfor satt sammen 
en jubileumskomite som skal 
jobbe med å finne både finansier-
ing og aktiviteter til neste år. 
Hvilke aktiviteter de kommer 
frem til er helt avhengig av øko-
nomi. Så jeg vil benytte anlednin-
gen til å komme med en bønn til 
alle lokallag og landsforeningslag 



3TrøndernyTT  4/2015

TrønderNytt
Nr. 4-2015        Opplag: 2000    
Ansvarlig redaktør:     Kirsti Stenersen
Annonsesalg:     Bell Media AS
Sats: Ola Tom Evje          Trykk: HG Media AS

NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4, 7093 Tiller
Tlf. 72 900 720            e-post: nhf.troendelag@nhf.no

om å gi et bidrag inn til NHF Trøn-
delag og til denne feiringen. En 
gave som gjør at vi kan ha flere 
aktiviteter med flere deltagere til 
neste år. Vi ønsker å kunne invi-
tere alle våre medlemmer med på 
feiringen, men det koster penger! 
Regionen har lite bingoinntekter 
og mange faste utgifter. Da blir det 

lite penger igjen til feiring og fest, 
så komiteen må finne tilskudd, 
bidrag, sponsorer og gaver for å 
kunne gjennomføre noen av pla-
nene. Så det må bli et spleiselag 
skal vi få til den feiringen som re-
gionen fortjener for sitt arbeid 
gjennom 90 år. Jeg håper julen 
inspirerer enkeltmennesker, styrer, 

lokallag og landsforeninger til å gi 
jubileumsåret 2016 en skikkelig 
julegave i år! Gode ideer, forslag 
til underholdning og hjelp med 
gjennomføringen tas også i mot 
med takk. Jeg ønsker dere alle, 
medlemmer og tillitsvalgte, en 
God Jul og et riktig Godt Nytt 
Jubileumsår!

I mars 2011 meldte NHF Trøndelag restauranten Tulla Fischer i 
Trondheim til Likestillings- og diskrimineringsombudet for util-
gjengelig inngangsparti. Etter 4 ½ år står endelig den nye inngan-
gen klar. Vi er svært fornøyd med løsningen og den attraktive re-
stauranten på toppen av Nordre kan endelig brukes av alle. 

Tulla Fisher
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Ringer i Vannet

Hensikten med prosjektet er å få 
personer som av ulike årsaker har 
falt ut av arbeidslivet, tilbake til 
lønnet arbeid. De 120 NHO-be-
driftene i Trøndelag som pr. i dag 
deltar i Ringer i Vannet-prosjektet, 
har blitt med ved å signere en 
rekrutteringsavtale. Arbeidskraften 
hentes fra de 7 attføringsbedrif-
tene fra regionen, som er medlem 
av NHO Service. 

Vellykket
Kristine Johansen fra Skaun, er en 
av flere som har fått tilbud om fast 
jobb gjennom dette prosjektet. Som 
resepsjonist på Scandic Lerkendal 
har hun en fleksibel arbeidstid som 
kan kombineres med trening og 
behandling. Johansen har hatt nes-
ten ett år med arbeidspraksis på 
hotellet før hun fikk jobben, de 
første månedene en dag pr. uke. På 
denne måten fikk både arbeidstaker 
og arbeidssøker prøve ut om ar-
beidsoppgaver og arbeidstider pas-
ser. Oppfølgingen av arbeidsgiver og 
arbeidssøker har i praksisperioden 
vært ivaretatt av tiltaksbedriften 
Rosenvik. For mange funksjonshem-
mede som søker arbeid er fleksibi-
litet et viktig stikkord. Det er ikke 
alltid like lett å sjonglere behandling, 
kommunale tjenester, transport, 
familieforpliktelser og arbeid. Slik 
sett er hotellbransjen og andre bran-
sjer med skiftarbeid mer fleksibelt 
enn mange andre yrker. 

Ringer i Vannet
Den nye NAV direktøren uttalte at 
ingen kan løse arbeidsledigheten 
alene. Det er Stat, kommune, 
NAV, næringsliv og arbeidslivs-
organisasjonene sammen som må 
finne løsningen. NAV har ikke 
kapasitet til å bistå hver enkelt i så 
stor grad som behøves. 
Dette prosjektet fra NHO viser 
nettopp at gode løsninger finnes 
gjennom samarbeid og der ar-
beidsgivers behov for arbeidskraft 
legges til grunn. 
I  mai  a r ranger te  NHO en              
konferanse med 70 deltakere fra 
bedrifter som ønsket å vite mer om 
prosjektet. 

Holdninger
En av grunnene til at funksjons-
hemmede har vanskeligheter med 
å få arbeid, er holdninger hos 
noen arbeidsgivere og kollegaer. 
Dette skyldes mye uvitenhet og 
forestillinger om at funksjons-
hemmede ikke kan yte det som 
forventes. Men også mange funk-
sjonshemmede har utviklet lav 
selvtillit og er usikker på egne 
ferdigheter. Dette skyldes bl.a. at 
man opplever hele tiden å må 
dokumentere og bekrefte sin egen 
utilstrekkelighet for å få den hjelp 
og stønader man har behov for. 
NHOs prosjekt Ringer i Vannet 
kan bidra til å bygge ned fordom-
mer på begge sider.   

Med prosjektet Ringer i vannet ønsker NHO å styrke kontakten mellom att-
føringsbedriftene og NHO-bedriftene for å få flere inn i arbeidslivet. Ringer i 
Vannet er NHOs strategi for å nå IA avtalens delmål 2 om å få flere personer 
med redusert arbeidsevne i lønnet arbeid.

Scandic Lerkendal Hotell får diplom fra NHO or Ringer i Vannet for sin 
ansettelse gjennom prosjektet Ringer i Vannet
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Tilretteleggingsgaranti skal sikre 
deg en rask saksbehandling, sam-
ordnet bistand fra NAV, og trygg-
het for at NAV sørger for nødven-
dige hjelpemidler, tilrettelegging 
og oppfølging fram mot og i jobb.
NAV skal i samarbeid med deg og 
en eventuell arbeidsgiver vurdere 
hvilke tiltak som er nødvendig for 
at du skal få eller beholde en jobb. 
Disse tiltakene blir skrevet ned i 
en skriftlig servicegaranti i samar-
beid med deg som er arbeidssøker 
eller arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Avtalen blir undertegnet av alle 
parter. NAV forplikter seg til støtte 
i form av oppfølging, tilskudd eller 
hjelpemidler innen avtalte frister. 
Tilretteleggingsgarantien skal være 
utformet i tråd med behovene 
dine, og skal alltid inneholde navn 
på en fast kontaktperson i NAV 
som skal sørge for koordinering av 
bistanden fra NAV.

Les mer på NAV sine hjemme-  
sider. 

	 4	Ringer i vannet er en rekrut-
  teringsstrategi for NHO-
  bedrifter.
	 4	627 NHO-bedrifter tar i mot 
  personer som har hull i CV-en
  med sikte på å skaffe fast    
  arbeid.
4	 Ca 1.200 personer får fast
  jobb gjennom Ringer i vannet
  i løpet av et år.

Attføringsbedriftene er spredt over 
hele landet, har lang erfaring med 
å forberede personer med ulike 
former for yrkesbegrensninger og 
kan møte arbeidsgiveres krav. De 
vil også kunne foreta den nødven-
dige oppfølgingen på arbeidsplas-
sen som bedriften har behov for, 
og bistå med rådgivning etter at 
kandidaten har fått fast ansettelse.

Samarbeidet mellom attføringsbe-
driftene og næringslivet består av 
5 faser:

1. Kartlegging av bedriftens behov. 
Attføringsbedriften vil kartlegge 
deres rekrutteringsbehov på kort 
og lang sikt, hva slags kompetan-
sebehov og ønsker dere har, mu-
lige kvalifiseringsløp (f.eks. ar-
beidspraksis) i bedriften, osv.

2. Kandidatutvelgelse til intervju. 
Attføringsbedriften samarbeider 
om å finne den best egnete kan-
didaten til ledige stillinger. Ofte 
har kandidaten vært gjennom en 
praksisperiode hos tiltaksbedrif-
ten, og de er allerede godt kjent 
med hvordan vedkommende 
fungerer i en arbeidssituasjon.

3. Kvalifisering/kursing i tiltaksbe-
driftens regi, eller på arbeidsplas-
sen. Målet er å gi kandidatene 
relevant kompetanse og ferdighe-
ter slik at mulighetene for å bli 
ansatt i nettopp din bedrift blir så 
store som mulig.

4. Arbeidspraksis og evaluering. 
Under en arbeidspraksis i din 
bedrift vil man kunne få bekreftet 
at kandidaten gjør en god jobb, og 
kan bli aktuell for ordinær anset-
telse. Denne perioden er helt 
uforpliktende for begge parter.

5. Ansettelse med oppfølging. 
Også etter ansettelse, garanterer 
attføringsbedriftene oppfølging. 
Målet med Ringer i Vannet er jo 
at du skal få en ny medarbeider 
som fungerer i jobben og bidrar til 
verdiskaping i nettopp din bedrift.

NAV: 
Hjelpemiddelsentralen kan
bidra med å tilrettelegge 
arbeidsplassen 
Hjelpemiddelsentralen kan: 
 • utrede behov for tilrette-
  legging
 • gi konkrete tips for å 
  avhjelpe praktiske proble-
  mer på arbeidsplassen
 • gi råd om valg og bruk av
  aktuelle hjelpemidler
 • veilede i hvordan du søker
  om hjelpemidler
 • tipse om andre aktuelle
  samarbeidspartnere

Ringer i Vannet driftes av NHO 
Service, og er NHOs strategi for 
å bidra til at de som har falt ut 
av arbeidslivet, kommer tilbake 
i jobb. Her er det store økono-
miske og menneskelige gevin-
ster å hente. Strategien sørger 
for at næringslivet får bistand og 
veiledning ved ansettelse av 
kandidater f ra att før ings -            
bedrifter.
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Egenandel betales pr enkelttime 
og med et egenandelstak eller 
abonnement. For personer med 
stort hjelpebehov i hjemmet er 
dette taket viktig. Dersom man 
har 15 timer hjemmehjelp i må-
neden og har inntekt over 5G, vil 
man betale kr. 104 400 i året i 
Ørland kommune mot kr. 7200 i 
Agdenes kommune. Røyrvik kom-
mune har ikke har tak på sine 
tjenester for personer med inntekt 
over 5G og vil gi en månedspris 
på 2730 for 15 timer hjemme-
hjelp.  Flatanger kommune har 
satser som skiller hvorvidt du har 
under eller over 45 timer. 
Tabellen viser egenandelstaket og 
siden timeprisen varierer fra kom-
mune til kommune er denne ta-
bellen best egnet til å vise forskjel-
len for de personer med høyest 
antall timer hjemmehjelp.  
Vi minner om artikkelen i forrige 
nummer av TrønderNytt vedrø-
rende beregning av vederlagssat-
ser. Det er ikke sikkert kommu-
nens satser er riktig for deg. Satser 
skal ikke bare beregnes ut fra 
inntekt, men også ses i sammen-
heng med dine totale utgifter.   
NHF Trøndelag mener kommu-
nene bør bestrebe seg på lavere 
satser på hjemmebaserte tjenester 
og bidra til at flere kan bo hjemme 
så lenge som mulig. Mange funk-
sjonshemmede har lavere kjøpe-
kraft som følge av lavere inntekt og 
flere utgifter som andre ikke har. 

Maksimumsbeløp for egenandel pr mnd 
Kommune 2-3 G 3-4 G 4 – 5 G Over 5 G
Agdenes 300 600 600 600
Bjugn 650 950 1350 1750
Flatanger 963/1830 1288/2564 1823/3666 2061/4359
Fosnes 734 1134 1556 1953
Frosta 700 1500 2350 3000
Frøya 1015 1274 1669 2065
Grong 2310 3850 5104 5852
Hemne 968 1382 1683 1683
Hitra 1015 1274 1669 2065
Holtålen 306 645 973 1290
Høylandet 2240 2240 3136 3808
Klæbu 604 1005 1567 2066
Leka 880 1040 1700 2760
Leksvik 1248 1456 1570 1778
Levanger 1450 2050 2650 3500
Lierne 839 1344 1851 2361
Malvik 685 1463 2513 3249
Meldal 870 1100 1510 1745
Melhus 1104 1472 1840 2208
Meråker 650 1400 2000 2600
Midter Gauldal 1000 1400 1800 2200
Indrøy 876 1288 1803 2060
Namdalseid 760 1135 1700 2100
Namsos 993 1689 2546 4011
Nærøy 650 975 1225 1225
Oppdal 716 1136 1636 2190
Orkdal 514 974 1728 1728
Osen 735 1409 1890 2305
Overhalla 2310 3850 5104 5852
Rennebu 760 1200 1575 1950
Rissa 304 609 885 1217
Røros 650 1100 1190 1680
Røyrvik 1425 1710 2175 182,- pr. t 
Selbu 626 1252 1878 2504
Skaun 775 1180 1550 1550
Snillfjord 700 960 1240 1240
Snåsa 1365 1676 1991 2306
Steinkjer 1845 2795 3525 4480
Stjørdal 707 1692 2756 3277
Trondheim 1279 1706 2132 2132
Tydal 407 632 809 1056
Verdal 1550 2250 2860 3700
Verran 550 1025 1530 2060
Vikna 1100 1575 2050 2690
Ørland 3200 5400 6600 8700
Åfjord 580 734 1141 1461

Egenandeler på 
hjemmebaserte tjenester
Alle kommuner tilbyr hjemmehjelp til sine innbyggere, men prisene varierer 
veldig. Mens staten setter maksimumsbeløp til personer med inntekt under 
2G, kan kommunene fastsette de andre satsene selv. Det er imidlertid et krav 
om at det ikke tas mer i egenandel enn det tjenesten faktisk koster kommunen.  
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Dersom man følger boka skal det 
relativt mye til for å få dispensa-
sjon fra byggeforskriftene på 
universell utforming. Dette fikk 
politikerne i Orkdal og Leksvik 
erfare i byggesaker om en øyekli-
nikk og en nybygd stavkirke. I 
begge byggesaker innstilte Råd-
mennene på at det ikke skulle gis 
dispensasjon, mens politikerne ga 
dispensasjon uten å følge kravene 
til begrunnelse. 

Trondheim kommune ber alle 
som søker om dispensasjon om å 
innhente en uttalelse fra NHF 
Trøndelag først. I tillegg sendes 
alle vedtak om dispensasjon, slik 
at vi har mulighet til å bruke vår 
klagerett. Dette gjør at langt færre 
enn før, får dispensasjon. NHF 
Trøndelag har nå sendt brev til alle 
rådmenn i Trøndelag for å be om 
at det innføres samme rutiner som 
i Trondheim. 

Det største problemet er ikke at 
det gis mange dispensasjoner. 
Problemet vårt er at det bygges 
feil uten at det søkes om dispensa-
sjoner eller oppdages i riktig tid. 
Men når bygget er ferdig skal ut-
bygger sende inn dokumentasjon 
på at alt er i orden. 

Fylkesmennene gir
NHF Trøndelag
medhold
NHF Trøndelag har i den siste 
tiden fått medhold fra både 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på
dispensasjoner fra tilgjengelighets-
kravene i byggeforskriften. 

Krav til Dispensasjon 
Dispensasjon etter §19-2 i Plan- og Bygningsloven (PBL) er et 
enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §2.1 og skal begrunnes 
i samsvar med krav i forvaltningsloven §§ 24 og 25. Dispensasjon 
kan ikke gis «dersom hensynene bak bestemmelsen det            
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt». I tillegg må «fordelene ved å gi          
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering». Forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi          
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er      
oppfylt. 
I praksis betyr dette at kommunen må begrunne hva som er 
fordelene og hva som er ulempene. Universell utforming er 
uttrykkelig nevnt i formålsparagrafen i PBL og kan ikke tilside-
settes uten videre.   

Dersom de har brutt reglene for 
universell utforming, har vi fortsatt 
mulighet til å klage på Ferdig-      
a t tes t .  Vi  oppfordrer  våre           
medlemmer til å ta kontakt med 
oss dersom dere oppdager nye 
byggverk som ikke er universelt 
utformet.
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Tekst: Bente Kaldheim, 
    NAV Hjelpemiddelsentral

Har du en elektrisk rulle-
stol, seng eller person-
løfter fra hjelpemiddel-
sentralen? Hvis ja, fikk du 
god nok opplæring da du 
fikk hjelpemidlet? Kanskje 
ikke.1. januar 2016 trer 
det i kraft en ny ordning 
som stiller krav til hvor-
dan opplæringen skal 
gjennomføres.

Hvert år leverer hjelpemiddelsen-
tralene i Norge ut hjelpemidler til 
rundt 130 000 ulike brukere. I 
følge Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB) skal 
det foreligge rutiner som sikrer at 
du får systematisk opplæring i 
bruk av elektromedisinsk utstyr 
som elektriske rullestoler, senger 
og personløftere. Det skal også 
dokumenteres at opplæringen er 
gitt. Målet er å forebygge uhell og 
ulykker.

Kommunen har ansvaret 
for opplæring
Det er kommune- eller bydelste-
rapeuten som har ansvaret for å 
gi deg opplæringen, og hjelpe-
middelsentralen har ansvaret for 
å lære opp terapeuten. Hjelpe-

middelsentralene har i mange år 
holdt kurs for fysio- og ergotera-
peuter, og terapeuter eller leve-
randører har lært deg og dine 
hvordan dere skal bruke hjelpe-
midlene. Hvor systematisk opp-
læringen har vært har nok variert 
fra sak til sak. Derfor har NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging 
laget en egen godkjenningsord-
ning for alle terapeuter som skal 
søke om og gi opplæring i bruk av 
elektriske rullestoler fra 1. januar 
2016. 

Godkjenningsordning for 
elektriske rullestoler
For å bli godkjent må terapeuten 
først gjennom et e-læringskurs om 
elektriske rullestoler og bestå en 
test. I tillegg må terapeuten delta 
på et praktisk kurs på hjelpemid-
delsentralen. På kurset går rådgi-
verne på hjelpemiddelsentralen 
gjennom hvordan terapeuten skal 
gi brukeropplæring ved å benytte 
et opplæringsskjema og en veile-
der utarbeidet av NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging. Terapeu-
ten må også kjøre rullestolene i 
ulike omgivelser både ute og inne.
Når terapeuten har bestått kur-
sene, er hun kvalifisert for å søke 
om elektrisk rullestol for deg og gi 
deg en systematisk opplæring i 
bruken av rullestolen. I følge NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging har 
brukerpassbrukere ikke anledning 
til å delta på kursene for å bli 

godkjente formidlere. Om du er 
brukerpassbruker, må en lokal 
terapeut være involvert i søkna-
den din om elektrisk rullestol.

Godkjenningsordning for 
senger og personløftere 
NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging har også laget et e-lærings-
kurs om senger og personløftere. 
Alle terapeuter som skal søke om 
og gi opplæring i bruken av disse 
hjelpemidlene etter 1. januar 
2016 må gjennomgå kurset og 
bestå testen. For disse hjelpemid-
lene gjennomføres det ikke prak-
tiske kurs. 
E-læringsopplegget for senger og 
personløftere kan også benyttes i 
opplæringen av andre som bruker 
disse hjelpemidlene for eksempel 
i omsorgsboliger, i hjemmesyke-
pleien eller på skoler, uavhengig 
av hvem det er som eier hjelpe-
midlet.

Kommunen dokumenterer 
opplæringen
Det er kommunen din sitt ansvar 
å dokumentere opplæringen te-
rapeuten gir deg enten det gjelder 
elektrisk rullestol, seng eller per-
sonløfter, og kommunene og by-
delene jobber nå med hvordan 
dette skal gjøres i praksis.
Mer informasjon om ordningene
Om du har lyst til å lese mer om 
godkjenningsordningene så finner 

Bedre opplæring
skal føre til færre uhell
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NHFs strategi- og 
organisasjonsutviklingsprosess

du informasjon på www.nav.no. 
Klikk deg inn på «NAV og sam-
funn» og lenken «Hjelpemidler 
– samarbeidspartnere» og klikk på 
boksen «Godkjenningsordnin-
ger».
Så håper jeg at neste gang jeg spør 
om du fikk god nok opplæring i 
hvordan du skal bruke din nye 
elektriske rullestol, seng eller per-
sonløfter, så er svaret ja.

I det sentrale brukerutvalget på hjelpemiddelområdet,              
kommenterte NHF at dette er et godt tiltak for alle som får 
elektrisk rullestol for første gang. For erfarne rullestolbrukere 
bør opplæringen ikke være en plikt, men et tilbud. NHF tok også 
opp at utprøving før valg av rullestol er viktig, fordi riktig stol 
har betydning for sikker kjøring. NHF anbefaler at Nav gjør 
brukerne kjent med heftet  «Elektriske rullestoler i trafikken» fra 
Nav + lenke. Ta kontakt med NHF Trøndelag dersom du har 
erfaringer du ønsker å dele.

Landsmøtet 2015 vedtok en-
stemmig å be sentralstyret 
fremlegge et forslag til landsmø-
tet i 2017 som beskriver NHFs 
samfunnsoppdrag for perioden 
2017 – 2030. I forlengelsen av 
dette må også sentralstyret 
fremme forslag om nødvendige 
endringer i interessepolitikk, 
organisering og styringsstruktur 
som en konsekvens av sam-
funnsoppdraget.
Det legges opp til en prosess hvor 
både medlemmer, tillitsvalgte og 
ansatte blir involvert. Prosessen 
starter høsten 2015, og forventes 
avsluttet med en anbefaling til 
sentralstyret våren 2017. Deretter 
vil sentralstyret utforme sitt forslag 
som legges frem til behandling og 
beslutning i landsmøtet juni 2017.
Endringene kommer, og de kom-
mer stadig fortere
* Endringer i samfunnet
* Endringer i synet på funksjons-
hemmede
* Endringer i organisasjonsmønster
* Endringer i mobilisering og på-
virkning
* Endringer i medlemsmassen og 

tillitsmannsrekruttering
* Endringer i konkurransen om 
oppmerksomhet og evne til å sette 
dagsorden
* Endringer i økonomi og velferds-
ordninger
* Endringer i teknologi
* Endringer i NHFs økonomi 

Flere forhold, både i samfunnet og 
i organisasjonen, vil påvirke NHF 
og hvilke avklaringer og forslag som 
organisasjonsutviklingsprosessen 
må frembringe. 
Det er spesielt 3 ytre forhold som 
vil få stor fremtidig betydning for 

 

NHF 

Sentralstyre 

Regionstyrer 
Landsforeninger 

Lokallag 

Kontaktperson 

Medlemmer Tillitsvalgte 

Ansatte 

NHFU 
Samfunnet  

Årsmøte 

Landsmøte Ledersamling 

Fremtiden 

våre interessepolitiske mål og må-
ten vi velger å organisere oss på. 
1. Kommunereformen
2. Felles likestillingslov
3. FN konvensjonen om funk-
sjonshemmedes rettigheter

Det vil bli etablert en internettside 
for prosessen, hvor informasjon vil 
bli samlet, og hvor alle som ønsker 
å bidra med innspill og synspunk-
ter får mulighet til det.
Dersom du har tanker og menin-
ger om hvordan NHF skal jobbe 
og organiseres i fremtiden, så følg 
med på NHF sine hjemmesider. 
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Kjøpmannsgt. 17 - Tlf. 73 92 45 00 - www.curato.no - trondheim@curato.no

Vi har offentlig kvote på MR, CT, klinisk mammografi,  røntgen og BMA.

gipling.no
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Talentutviklingsprogrammet 
(TUP) i Norges Handikapfor-
bund er et tilbud for unge med 
funksjonsnedsettelser i alderen 
18 – 30 år.  Deltakerne i pro-
grammet gis kompetanse som 
de kan dra nytte av i sitt arbeid 
for organisasjonen, men også i 
forhold til yrkeslivet og samfun-
net generelt.  Vi skal nå starte 
opp med det fjerde program-
met.  Hittil har rundt 30 delta-
kere gjennomført programmet 
som startet opp i 2010.

Hva er talentutviklingsprogram?
TUP er et opplegg som skal styrke 
den enkelte i det å drive påvir-
kningsarbeid i NHF. Det stilles 
ingen krav om at deltakerne skal 
ta tillitsverv i organisasjonen, men 
erfaringen er at du vil dra nytte av 
dine kunnskaper og ferdigheter 
videre i saker og interessefelt som 
passer for deg. Vi vil legge vekt på 

at den enkelte får bruke sine fer-
digheter og interesser. Det vil si at 
vi vil styrke den enkelte på det 
han eller hun er god på, men i 
tillegg bli utfordret til å ta nye 
skritt. For at opplegget skal gi ut-
bytte vil det bli krevd at du selv 
deltar aktivt på samlinger og i 
periodene mellom samlingene, og 
selv tar initiativ i saker du brenner 
for.   
TUP er lagt opp med 4 helgesam-
linger over 2 år. Første samling er 
planlagt til våren 2016. Samling 
nr. 2 blir høsten 2016, nr.3 vinter/
vår 2017 og siste samling høsten 
2017. Programmet er lagt opp 
med en kombinasjon av teori og 
praksis. Kursdelene vil bestå av 
innlegg, diskusjoner, praktisk tre-
ning og gruppearbeid. I periodene 
mellom samlingene skal den en-
kelte få trene seg i praktisk påvir-
kningsarbeid med utgangspunkt i 
pågående saker og aktuelle pro-

TUP
Er du mellom 18 
og 30 år, kan
kanskje dette 
være noe for deg?

blemstillinger. Dette vil foregå i 
region, landsforening, lokallag og 
NHF sentralt. 

Er du interessert? 
Norges Handikapforbund dekker 
alle dine kostnader.  Dette gjelder 
reise- og oppholdsutgifter, også 
hvis du har behov for å ha med 
din egen assistent til samlingene.  
Kurssted blir på hotell i Oslo / 
Gardermoen.
Før deltakerne får bekreftet delta-
kelse, vil dere gjennomføre et inter-
vju med NHFs generalsekretær og 
forbundsleder.  I dette intervjuet vil 
det bli gitt orientering om forvent-
ninger til deg som deltaker.  
Frist for å melde din interesse blir 
1. januar 2016.  Deretter vil du bli 
intervjuet i løpet av januar 2016. 
Epost: torleif.stoeylen@nhf.no

Norges Handikapforbund     
Trøndelag og NHFU stilte med 
stand på Grenseløse Idretts-
dager i Trondheim Spektrum i 
oktober. Grenseløse Idretts-
dager arrangeres over hele     
landet og gir funksjonshemmede 
mulighet til å prøve nye idretter 
og aktivitetshjelpemidler. 

Grenseløse idrettsdager
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www.koa-as.no

DU ER SJEFEN
og vet best om dine ønsker og behov.

BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Vi leverer en BPA-ordning som passer deg og ditt liv. 
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 
på 918 41 483 eller oyvind.lorentzen@koa-as.no

[ KO
A kom

m
unikasjon_2014 ]
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Handikappde Barns For-
eldreforening Sør-Trønde-
lag arrangerte «Hallo 
Venn» for ca 60 personer 
som et alternativ til Hal-
loween den 31. oktober. 
Utkledning var valgfritt.  
I år var arrangementet utvidet 
med med juleverksted, hvor 
kreativiteten var stor. Deretter ble 
det teaterforestilling med Pimper-
nell deres forestilling ”Trollman-
nen og heksa”, mens de voksne 
hadde likepersonsarbeid. 
Etter det ble det en aktivitet med 
drama, og så et foredrag fra PTØ 
Norge om deres virksomhet. Tra-
disjonen tro ble det servert pizza, 

11. november arrangerte Landsfore-
ningen for Nakkeskadde, Landsfore-
ningen for Slagrammede, Lands-
foreningen for Polioskadde, Norges 
Handikapforbund Trondheim og 
Landsforeningen for Kvinner med 
Bekkenleddsmerter et felles med-
lemsmøte om manuellterapi. 
En manuellterapeut har spesialkompetanse 
innen fysioterapi med vekt på nakke-,rygg-,og 
bekkenlidelser. Et to-årig heltidsstudium(120 
studiepoeng) ved UiB gir klinisk mastergrad. 
Det er særlig vekt på funksjonell anatomi og 
biomekanikk, de ulike vevstypenes reaksjon på 
sykdom, skade og feilfunksjon, nevroanatomi/
smerteteori og systematikk i undersøkelsespro-
sedyrer. 

Hallo Venn

Felles medlemsmøte

deretter underholdning og tilslutt 
kaker, godteri og loddtrekning. 
Underholdningen denne gangen 

var Rasmus Rohde som under-
holdt til stor fornøyelse for små og 
store.

Tor Inge Andersen er manuellterapeut ved Trondheim 
Fysikalske Institutt. I tillegg arbeider han også ved      
Smertesenteret og Nasjonalt senter for spinale lidelser 
ved St. Olavs Hospital og er med i olympiatoppens 
helsenettverk.
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Handlekurver

Bunnpris
Vi har små handlekurver på de 
aller fleste av våre butikker i tillegg 
til handlevogner. Vi kommer til å 
vurdere å ta inn den handlevogna 
som er beregnet til rullestol på 
noen av våre større butikker.

Joker
I de fleste av våre butikker tilbyr 
vi handlevogner og små handle-
kurver, men en del av våre butik-
ker er så små at det ikke er plass 
til at to handlevogner kommer 
forbi hverandre mellom reolene. 
I disse butikkene har vi erstattet 
handlevogner med handlekurver 
på hjul. I tillegg til handlevogner 
på hjul har de fleste av disse butik-
kene også vanlige handlevogner, 
slik at kundene har to alternativer. 

Meny
Vi har ikke fjernet små kurver fra 
sortimentet. Vi har kun lagt til 

store kurver (roller-basket) i tillegg 
til. MENY har også tilgjengelig 
handlevogner som er tilpasset 
rullestol i sortimentet som kan 
bestilles ved behov. Det er det er 
MENY-butikker i Trøndelag som 
allerede har disse i butikk i dag. 

Rema1000
Vi skal se nærmere på dette og 
finne egnede modeller som vi 
ruller ut i alle våre butikker i Trøn-
delag. Takker så masse for at dere 
har gjort oss oppmerksomme på 
behovet.

Trondos
Vi har undersøkt med våre butik-
ker og kjøpt inn handlekurver uten 
hjul til de som ikke hadde dette. 
Takker for deres henvendelse og 
innspill til matvarebutikker.

Coop Nord-Trøndelag
Vi i Coop ønsker å legge godt til 
rette for alle våre kunder og er i 
gang med å følge opp deres inn-
spill. Første grep blir å sørge for at 
alle våre dagligvarebutikker har 
de små kurvene tilgjengelig. Men 
vi vil også undersøke muligheten 
for handlevogn for rullestol i bu-
tikkene våre. 

KIWI
Dette var et fint innspill. Vi skal gi 
beskjed til våre Butikksjefer at de 
bestiller 1 stk vogn til butikkene i 
Region Midt Norge. Dette gjør vi 
gjerne for å hjelpe. 

NHF Trøndelag har tilskrevet 
alle butikkjeder i Trøndelag og 
bedt om å ta tilbake de små 
handlekurvene. I tillegg ba vi om 
at flere kjøper inn handlevogn 
for rullestol. Her er utdrag av 
svarene vi fikk: 



15TrøndernyTT  4/2015

14 s ituasjoner en 
rullestolbruker kjenner 
seg igjen i
Som rullestolbruker er stadig noen situasjoner som 
gjentar seg. Vi har plukket ut 14 situasjoner som 
mange kan kjenne seg igjen i. Har du flere situa-
sjoner, så send oss gjerne bilder. 

Det er dyrt i sitte i rullestol

Det er alltid mest vann der du skal

Å stadig vurdere: Går dette bra? 

Å må rope inn i butikken ! Skulle hatt lengere armer (eller litt lavere automat)
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Det dukker opp mystiske skader i 15 cm høyde
Å ikke kunne se seg selv i speilet

Bare ta nok fart, så går det bra

HC toalett ned trappenHvordan komme opp til resepsjonen?

forts. 14 situasjoner en rullestol-bruker kjenner seg igjen i
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Stadig være skitten på hendene

Handikaptoalettet brukes som lager

Parkeringsplass er opptatt av noe som IKKE skal være der

Tilskuerplass er i trappe amfi  
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Lokallagsoversikt
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.12.15
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: krbendi@online.no 

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

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

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

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

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
Ivar Arne Olsen
7530 Meråker
Mobil: 46661794
ivararnols@hotmail.com 

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
Øverbygdvegen 140
7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Tlf. 74 278 807 
Mobil: 995 64 598
E-post:mariann.gladso@ntebb.no

NHF Namsskogan 
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

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/ Eva Nygård
7180 Roan
Mobil: 992 28 990
E-post: evanygard@hotmail.com
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.12.15
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/Bente Berg Lydersen
Molovegen 13, Leilighet 506
7714 Steinkjer
Tlf. 74 14 92 55
Mobil: 400 16 169
E-post:
benteberg36@hotmail.com 

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

NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no

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

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

LFA Trøndelag
v/Olaf Baardsgaard
Meisev. 1
7022 Trondheim
Mobil: 918 82 612
E-post: olaf@baardsgaard.com

LARS Trøndelag
v/ Harley Gausen
Øyakroken 9
7300 Orkanger   
Mobil: 95235005
E-post: harley.gausen@gmail.com

LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205
E-post: mkh@vktv.no

LFPS Trøndelag 
v/ Gunnbjørg Lambertsen
Sunnlandsv. 52a
7032 Trondheim
Mobil: 980 59 169 
E-post: ol-mla@online.no
 
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Mariannestien 2
7105 Statsbygd
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim 
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@hotmail.no

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

HBF Sør-Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: lenekatgull@gmail.com
E-post: post@hbfst.no

HBF Nord-Trøndelag
Kontaktperson: Lisbeth Seljeli
Råen Østre
7250 Hegra 
Mobil: 404 75 377
E-post: seljeli@hotmail.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 
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Vi har avfallsløsninger for bevegelseshemmede. Ta kontakt 
for mer informasjon www.mna.no eller firmapost@mna.no  
 
 
 
 
 

Tlf. 74 16 90 00 
7700 Steinkjer

Bomvegen 13, 7725 Steinkjer 
Tlf. 74 16 07 50 - www.sweco.no

Havnegt. 40, 8905 Brønnøysund • Tlf. 47 91 30 00

Karl Knudsen A/S
Elvegt.5b, 7012 Trondheim

Tlf. 73 84 18 40
Fax. 73 84 18 80

Lev livet som du vil! 
Velg den assistenten som passer inn i ditt liv 

Personlig assistanse i alle hverdagens gjøremål
Ferieassistanse, familieassistanse, støttekontakt  m.m.
Kan starte raskt, er fleksible og har dyktige assistenter

hjemmebest.no
post@hjemmebest.no
Instagram:hjemmebest_home

HjemmeBest har lang erfaring innen assistanseordningen med over 70 hjertevarme assistenter. Vi er godkjent 
BPA leverandør i mange kommuner. Ring for en uforpliktende prat i dag om hva vi kan gjøre for deg.              
                                            

Tlf. : 4005 4007Vær med på vår
Lik & Del 
konkurransen på Facebook!

HjemmeBest Personlig Assistanse! 

Via BPA ordningen eller privat
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Navn:..............................................................................................

Adresse:..........................................................................................

Postnr/sted:....................................................................................

Løsning sendes innen
20. januar 2016 til: 

NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4, 7072 HeimdalRiktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Vinner forrige nummer:
Jan Morten Almli, Orkanger
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Romnes Trondheim AS
Sluppenveien 9B
7037 Trondheim

Tlf. 32 82 49 00
Fax. 73 82 49 40

E-mail: trondheim@romnes.no
www.romnes.no

G R O N G

L E V A N G E R V E R D A L

Bunnpris Guldbergaunet A/S
Svedjanv. 2, 7716 Steinkjer

Tlf. 74 16 16 44
Fax 74 16 71 18

S T E I N K J E R

Grong Grus og 
Maskin AS

Pb. 39, 7871 Grong
post@grongrus.no

Tlf. 990 90 600

Russervn. 4, 7650 Verdal
Tlf. 95 07 73 00 

Fax. 74 07 04 05
www.byggmesteran.no

N A M S O S

Løvegen 8, Spillum
Tlf. 74 21 32 20

post@ngf.as

O V E R H A L L A

Skogmo, 7863 Overhalla
Tlf. 74 28 11 19 - Mob. 47 46 27 16
www.amdalelektro.no

L E K S V I K

Leksvik kommune
støtter NHF’s arbeid

M E L H U S

Nortura SA
Tungavn. 26, 7484 Trondheim • Tlf. 03070

Åfjord Avløserlag
7170 Åfjord, tlf. 72 53 15 50

ÅFJORD

H-Bygg
Korsvegen Næringshage, 

7212 Korsvegen

Tlf. 72 87 98 85

T R O N D H E I M

M I D T R E  G A U L D A L
Lillerønning Snekkerifabrikk AS

Kotsøy, 7387 Singsås
Tlf. 72 43 60 60 Fax. 72 43 60 61

PRODUKTER: 
H-vinduet, H-balkongdøren

IPA sidehengsla/topphengsla vindu
Kjellervindu, Garasjevindu

En stor takk

til alle våre

annonsører
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I 2016 er det 90 år siden Julie Næss var med og 
stiftet Trøndelag Vanførelag. Det ønsker vi selv-
følgelig å markere! Etter som vi arrangerer       
Hjelpemiddelmesse 20.-21.april 2016 vil vi lage 
en utstilling av gamle hjelpemidler, i løpet av 
disse 90 årene. Derfor ber vi dere lete på loft 
og i kjeller, i boder, på låven og i stallen. Ingen 
hjelpemiddel for merkelig, for gammelt eller for 
slitt. Vi lover å ta godt vare på det vi får låne og             
returnere det etter vår store jubileumshelg i     
begynnelsen av oktober. 

Har du et hjelpemiddel vi kan låne til utstillingen 
vår, så send oss på telefon 72 900 720 eller e-post: 
nhf.troendelag@nhf.no  

Hjelp oss å lage en flott utstilling, jakten er i gang!

Parkeringsbevis

Jakten på hjelpemiddelet!

Det avdekkes stadig at parkerings-
bevis for forflytningshemmede blir 
stjålet eller forfalsket. Trondheim 
Parkering sine forsøk i å anmelde 
svindel blir ofte henlagt av Politiet. 
NHF ønsker å gå over til elektro-
niske parkeringsbevis som ikke så 
lett kan forfalskes. Presset på 
parkeringsplassene for forflyt-
ningshemmede er stort nok fra før. 
I tillegg til falske kort i omløp er 
p-plassene stadig opptatt av con-
tainere, salgsboder, snø ol. I tillegg 
til at mange uten kort feilparkerer 
på P-plassene vet vi at mange med 
P-kort også misbruker sine kort 
ved å bruke plassene når kortinne-
haver ikke er med. Til sammen 
gjør alt dette at det ofte er vanske-
lig å finne ledig parkeringsplass 
reservert forflytningshemmede.  
NHF Trøndelag har undersøkt 

hvor mange som har P-kort i kom-
munene. Av de kommunene som 
har svart ser vi at andelen varierer 
mellom 0.4% og 2.8% av befolk-
ningen.  Vi spurte også om kom-
munene hadde rutiner for å ta inn 
kort som var utgått på dato eller 
hvor innehaver var død. De fleste 
kommuner har ikke rutiner for 
dette. 

P-kort i prosent av befolkningen
 Vikna 0.4%
 Overhalla 0.7%

Leksvik 0.8%
Osen 0.8%
Verdal 1%
Hitra 1.1%
Rissa 1.1%
Holtålen 1.1%
Trondheim 1.2%
Grong 1.2%
Selbu 1.3%
Snåsa 1.5%
Meråker 1.5%
Røros 1.5%
Lierne 1.5%
Levanger 1.7%
Åfjord 1.8%
Verran 1.8%
Melhus 1.9%
Tydal 2%
Inderøy 2%
Ørland 2.5%
Rennebu 2.5%
Meldal 2.6%
Agdenes 2.6%
Namsos 2.7%
Snillfjord 2.8%
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NHF Trøndelag har i sin 
virksomhetsplan et punkt 
som gjelder å “kartlegge 
festivaler og arrangement 
i kommunene”. 

Tekst: Steinar Mikalsen 

Jeg ønsker å komme med en liten 
betraktning i den forbindelse. I 
sommer hadde jeg den store 
glede å oppleve revyen Pe-Torsa i 
Lierne. Dette er et utearrange-
ment og fasilitetene må taes der-
etter; eldre og funksjonshemme-
de blir plassert på best mulig måte 
foran scenen (jeg fikk to heller 
plassert under forhjulene på rul-
lestolen for å sitte noenlunde rett 
– og overlevde godt med det). 
Poenget er venner og familie. 
Funksjonsfriske kommer til et ar-
rangement og det er en selvfølge 
at man sitter sammen og har 
opplevelsen i lag med familien. 
Jeg var ekkel nok til å kreve at min 
kone skulle sitte sammen med 
meg, og følte meg litt ond fordi 

hun da opptok en plass tiltenkt 
noen andre eldre eller funksjons-
hemmede. En venn av meg var på 
utekonsert i Trondheim i sommer 
og ble plassert på et eget sted 
beregnet bare for rullestolbrukere. 
Han hadde med seg kone og barn 
og var også tøff nok til å nekte en 
slik løsning.
Er vi da utakknemlige og bry-
somme overfor strevsomme ar-
rangører – eller skal vi være litt 
“sure”, kreve vår rett – for derved 
å drive “opplæring” for fremtidige 

 

Tilgjengelige festivaler
og arrangement

arrangement? NHF Trøndelags 
virksomhetsplan setter dette på 
dagsorden. Jeg tror det trengs 
“folkeopplysning” slik at fremti-
dige arrangører kan være i forkant 
med gode løsninger for alle typer 
publikum. De som kommer på 
konserten er et vennegjeng eller 
en familie hvor en av dem er 
funksjonshemmet, og de skal ha 
opplevelsen sammen.
Det skal være unødvendig å 
måtte kreve det som for andre er 
en selvfølgelighet.


