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FORORD 
 
Igjen er det tid for å skrive forord, til NHF’s årsmelding 2014. 
 
NHF Trøndelag har nok en gang lagt bak seg et godt og aktivt arbeidsår. Vi har alle 
bidratt til å være med på å styre hvordan vårt samfunn skal være et samfunn for alle, 
i alle fall så godt som mulig. 
 
2014 har spesielt vært preget av at NHF og andre organisasjoner har kjempet viktige 
politiske kamper, som BPA – snusirkel – tekniske hjelpemidler – arbeid for 
funksjonshemmede og ny uføretrygd. I disse politiske kampene er det viktig at NHF 
står samlet, regionalt og nasjonalt. Selv om ikke alle kampene er kommet  
vel i havn, så vet man på politisk hold at vi som organisasjon aldri gir oss. 
 
2014 har igjen gitt oss oppmerksomhet i media, med mange avisartikler og oppslag 
på Trøndelagsnytt. Både i aviser og TV blir vi positivt fremstilt, noe som er viktig for 
oss som organisasjon. 
 
Mange enkeltsaker i regionens arbeid kan trekkes fram, men jeg velger spesielt å 
nevne samarbeidet som vi i høst hadde sammen med Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde (LARS) Trøndelag. Ryggmargsskadde sto i fare for å miste sitt 
treningsopplegg ved St. Olav sykehus fra og med 01.01.15. I Fellesskap og med 
private aktører blir det også gitt et tilbud i 2015.  
 
Årsmøtet skal denne gangen avholdes på Scandic Lerkendal, Trondheim. Siste 
årsmøte ble avholdt på da ny hotellet til Clarion, Trondheim. Tror det er en fin 
tradisjon at vi avholder møter og årsmøter på forskjellige hotell, det er da vi kan få 
utprøve nye hoteller og gitt tilbakemeldinger til de som driverne. 
 
Økonomi er alltid et tema i regionstyret og dermed også i forord og på årsmøter.  
Slik blir det også denne gangen. Selv om vi i 2014 har drevet kontoret med lavere 
lønnskostnader p.g.a. en mindre ansatt er økonomien fortsatt stram. Dette skyldes at 
inntektene stadig blir mindre og mindre og utgiftssiden stort sett er stabil. 
 
Igjen kontoret på Heimdal, jeg kan ikke få rost våre to ansatte nok. De har uansett tid 
på året full kontroll, og ikke minst de er så blide ☺ 
 
NHF Trøndelag har hatt undertegnede som regionleder nå i fire år – helt utrolig hvor 
fort denne tiden har gått. Samtidig må det bare sies at en mere interessant jobb har 
jeg aldri hatt – mye arbeid har det vært, men har hele tiden følt å ha kontoret og 
medlemmer i ryggen. Denne tryggheten gjør denne jobben så flott å utføre. 
 
 

 
Arve H. Nordahl   
regionstyreleder 
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Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 4 
 
 
 
REGIONSTYRE OG ARBEIDSUTVALG  
 
Regionstyret 
ble valgt på årsmøtet i 2013 (antall år i parentes) og består av: 
 
Regionleder: Arve Harald Nordahl Vikna    1 år (2 år) 
Nestleder: Frode Hermansen Hitra   2 år (4 år)  
Styremedlem: Laila Bakke  Trondheim  1 år (2 år) 
Styremedlem: Steinar Mikalsen  Levanger  1 år (2 år) 
Styremedlem: Birgith Berg  Trondheim  2 år (4 år) 
Styremedlem:  Kirsti Stenersen  Trondheim  2 år (4 år) 
Styremedlem:  Anita Bråten  Trondheim  2 år (4 år) 
1. varamedlem:    Øystein Forr  Inderøy   1 år (2 år) 
2. varamedlem:    Brynjulf Flasnes  Nærøy  1 år (2 år) 
3. varamedlem: Gunnbjørg Lambertsen Trondheim  1 år (2 år) 
 
Arbeidsutvalget består av: Arve H. Nordahl, Frode Hermansen og Birgith Berg med 
Anita Bråten som varamedlem. 
 
Likemannsutvalget består av: Birgith Berg, Marthe Kristin Haugan, Kristin Kvål og 
Sunniva Leirfall.  
 
 
 
ADMINISTRASJON 
 
Det er avholdt 4 (9) styremøter og behandlet 52 (76) saker. 3 (4) av sakene er 
behandlet pr. e-post. Det er ikke avholdt møter i arbeidsutvalget.  
 
Til styremøtene er det lagt fram en oversikt over interessepolitiske saker under 
arbeid. 
 
Ansatte 
Ragnhild Urdshals Høyem  regionkontorleder (100 %) 
Kristian Lian    seniorkonsulent (100 %)   
    
Øvrige medarbeidere 
Regnskapet for regionen føres av NHF sentralt og revideres av PWC - Price 
Waterhouse Cooperst som er samme revisor som NHF sentralt. 
 
Leieforhold og fast eiendom 
Regionen har kontorlokaler i 1. etg.  
i Kvenildmyra 4 på Sandmoen.  
Postadressen er 7080 Heimdal.  
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Husleiekontrakten med Lina AS er på 10 år fra desember 2004.  
I løpet av året ble det ny eier, Kvenildmyra 4 AS.  
 
Fra 1. desember 2014 ble det inngått ny leieavtale i samme lokaler for 5 år fram til  
1. desember 2019. Lokalene er tilrettelagt for bevegelseshemmede. 
 
Regionen er grunneier i Midelfartsvei 2 - 28, gnr. 97, bnr. 679 i Trondheim kommune. 
Eiendommen var en del av tidligere Munkvoll Vanførehjem og ble i 1972 festet bort til 
Vanføres Boligsselskap som foresto bygging av leiligheter Midelfartsvei 2 – 28. 
Vanføres Boligselskap ble på slutten av 70-tallet lagt ned, og festeavtalen ble 
overført til Munkvollhaugen Borettslag i 1981. Festeavtalen er 99 år med en 
festeavgift på kr 1,- pr. år. Andelseierne i borettslaget må være bevegelseshemmet. 
 
Annet 
Regionen har egen hjemmeside: http://www.nhf.no/troendelag 
Kontorets e-postadresse er: nhf.troendelag@nhf.no 
  
Ansattes direkte e-postadresser er: ragnhild.hoeyem@nhf.no 
      kristian.lian@nhf.no 
 
I 2014 ble hele NHF knyttet til felles telefonsystem via Telenors bedriftsnett.  
 
Regionens ansatte deltar på sentrale informasjonsmøter for alle ansatte, både via 
web og i møter. 
 
 
 
LOKALLAGENE 
 
Regionen har ved utgangen av året 42 (44) registrerte lokallag i tillegg til 
direktemedlemmer. 16 (15) lag har ikke valgt styre, men 14 (13) lag har 
kontaktperson. NHF Skaun ble i 2014 tatt under underadministrasjon. Det var lagets 
årsmøte som ønsket dette. NHF Skatval ble i 2014 lagt ned og lagets 7 medlemmer 
ble overført som direktemedlemmer i regionen.  
Årsmøtene i A.L.F Nord-Trøndelag og A.L.F Sør-Trøndelag vedtok at lagene skulle 
slå seg sammen til A.L.F Trøndelag i 2014. 
 
Lokallagene er som tidligere opptatt med handikappolitisk arbeid og arbeid i forhold 
til egne diagnoser. Lagene gjør, ved siden av innsatsen for medlemmene, et nyttig 
arbeid også for kommunene og for forbundets øvrige ledd. Medlemsmøter, turer, 
kurs, inntektsbringende tiltak m.m., er blant de tiltak som gir godt medlemsmiljø i 
lagene. 
 
Opplysningene i følgende oversikt er i overensstemmelse med datautskrift over 
registrerte medlemmer pr. 31. desember 2014, inkludert sidemedlemmer. (Tall i 
parentes er pr. 31.12.13)  
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NHF Agdenes 
Leder Torill Bendiksen, Nygård, 7318 Agdenes. Stiftet 1984. 
20 (23) medlemmer. 
 
NHF Bjugn og Ørland  
Leder Trude Brandvik, Midtrommet 9, 7130 Brekstad. Stiftet 1976. 
30 (30) medlemmer. 
 
NHF Flatanger 
Stiftet 1981. Laget ble i 2006 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Inger Vedvik, 7777 Nord-Statland. 
5 (4) medlemmer. 
 
NHF Frosta  
Leder Janne Viktil, Vigtil Øvre, 7633 Frosta, Stiftet 1976. 
18 (21) medlemmer. 
 
NHF Frøya og Hitra 
Leder Ruth S. Johansen, 7273 Norddyrøy. Stiftet 1980. 
69 (69) medlemmer. 
 
NHF Grong  
Stiftet 1981. Laget ble i 2010 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Ann Mari Haugen, Høgbakken, 7870 Grong. 
15 (17) medlemmer. 
 
NHF Hemne 
Stiftet 2004. Laget ble i 2006 underlagt regionens administrasjon. 
8 (11) medlemmer. 
 
NHF Høylandet 
Stiftet 1992. Laget ble i 2010 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Johannes Okstad, 7977 Høylandet. 
4 (4) medlemmer. 
 
NHF Klæbu 
Leder Karin Tillerbakk, Ordfører Nerviks veg 17a, 7540 Klæbu. Stiftet 1985. 
23 (25) medlemmer. 
 
NHF i Leksvik 
I 2013 oppnevnt ble det oppnevnt kontaktperson for å ivareta det interessepolitiske 
arbeidet i kommunen. 
Kontaktperson Monica Berget, Vollavegen 4, 7125 Vanvikan 
 
NHF Lierne 
Stiftet 1985. Laget ble i 2008 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Ann-Kristin Støvik, 7882 Nordli. 
10 (11) medlemmer. 
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NHF Malvik 
Stiftet 1986. Laget ble i 2006 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Tone Wiig, Naustanveien 24, 7560 Vikhammer. 
14 (14) medlemmer. 
 
NHF Melhus 
Stiftet 1999. Laget ble i 2010 underlagt regionens administrasjon. 
Laget ble i 2014 uten kontaktperson. 
24 (27) medlemmer. 
 
NHF Meråker 
Fungerende leder Ivar Arne Olsen, 7450 Meråker. Stiftet 1943. 
42 (46) medlemmer. 
 
NHF Midtre Gauldal  
Stiftet 1999. Laget ble i 2012 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Trine Anita Korsgat, Spjeldbakkan 17e, 7290 Støren. 
8 (7) medlemmer. 
 
NHF Mosvik  
Leder Aino Nyeng, Øverbygdvegen 140, 7690 Mosvik. Stiftet 1980. 
49 (50) medlemmer. 
 
NHF Namdalseid 
Leder Mariann Gladsø, Mellomvegen, 7750 Namdalseid. Stiftet 1983. 
20 (18) medlemmer. 
 
NHF Namsskogan  
Stiftet 1983. Laget er under regionens administrasjon. 
Laget ble i 2014 uten kontaktperson.  
0 (3) medlemmer. 
 
NHF Nærøy 
Stiftet 1979. Laget er under regionens administrasjon. 
Kontaktperson Brynjulf Flasnes, 7970 Kolvereid. 
4 (4) medlemmer. 
 
NHF Oppdal 
Leder Eirik Lien, Bjerkehagen 7a, 7340 Oppdal. Stiftet 2000. 
9 (10) medlemmer. 
 
NHF Orkladal 
Leder Jan Morten Almli, Håggåveien 5a, 7320 Fannrem. Stiftet 1977. 
Dekker kommunene Orkdal og Meldal. 
35 (37) medlemmer. 
 
NHF Rennebu 
Leder Gun Aune, Berkåk, Løkkjveien 16, Berkåk, 7391 Rennebu. Stiftet 2000. 
26 (31) medlemmer. 
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NHF Rissa 
Leder Randi Dyrendahl, 7100 Rissa. Stiftet 1991. 
19 (25) medlemmer. 
 
NHF Roan og Osen  
Leder Eva Nygård, 7180 Roan. Stiftet 1985. 
30 (36) medlemmer. 
 
NHF Røros 
Stiftet 1995. Laget ble i 2006 underlagt regionens administrasjon. 
5 (5) medlemmer. 
 
NHF Selbu 
Stiftet 1957. Laget ble i 2007 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Ingar Lien, Innbygda, 7580 Selbu.  
16 (18) medlemmer. 
 
NHF Skaun  
Stiftet 1984. Laget ble i 2014 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Morten Handegard, Håggåvegen 6, 7353 Børsa. 
20 (23) medlemmer. 
 
NHF Steinkjer og Omegn 
Leder Bente Berg Lydersen, Molovegen 14, leiligh. 506, 7714 Steinkjer. Stiftet 1973. 
Dekker kommunene Steinkjer, Inderøy og Snåsa. 
90 (102) medlemmer. 
 
NHF Stjørdal 
Stiftet 1949. Laget er under regionens administrasjon. 
Kontaktperson Eli Anita Faanes, Storvikavegen 29, 7500 Stjørdal. 
12 (7) medlemmer. 
 
NHF Trondheim  
Leder Kari Dragsnes, Postboks 3093 Lade, 7441 Trondheim. Stiftet 1943. 
318 (326) medlemmer. 
 
NHF Verdal og Levanger 
Leder Odd A. Steinkjer, Reinsholmen 1f, 7654 Verdal. Stiftet 1983.  
44 (51) medlemmer.  
 
NHF Vikna  
Stiftet 1983. Laget er under regionens administrasjon. 
Kontaktperson Arve Harald Nordahl, Karl Furres vei 1, 7900 Rørvik. 
12 (10) medlemmer. 
 
NHF Åfjord 
Leder Bjørg Hansen, Strandaveien 31, 7170 Åfjord. Stiftet 1982. 
51 (52) medlemmer. 
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NHF Ålen og Haltdalen  
Leder Marit Ingeborg Hegseth, Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen. Stiftet 1935. 
11 (12) medlemmer. 
 
A.L.F (Arbeidsmiljøskaddes Landsforening) Trøndelag 
Leder Marit Rokkones, Mariannestien 2, 7105 Statdbygd.  
Stiftet 2014 (NT i 1996 og ST i 1986). 
108 (NT 32 + ST 85) medlemmer. 
 
HBF (Handikappede Barns Foreldreforening) Nord-Trøndelag 
Leder Sunniva Marie Leirfall, Ligaardsveien 3, 7500 Stjørdal. Stiftet 1989. 
71 (66) medlemmer. 
 
HBF (Handikappede Barns Foreldreforening) Sør-Trøndelag 
Leder Vigdis Fagerheim, Kristianstenbakken 13, 7014 Trondheim.  
Stiftet 1972, inn i NHF 1981. 
102 (92) medlemmer. 
 

LARS (Landsforeningen for Ryggmargsskadde) Trøndelag 
Leder Siv Jorunn Fossum, Selsbakkvegen 39, 7027 Trondheim. Stiftet 1986. 
127 (129) medlemmer. 
 
LFA (Landsforeningen for Amputerte) Trøndelag 
Leder Olaf Baardsgaard, Meisev. 1, 7022 Trondheim. Stiftet 1997. 
48 (48) medlemmer. 
 
LFN (Landsforeningen for Nakkeskadde) Trøndelag 
Stiftet 1999. Laget ble i 2008 underlagt regionens administrasjon. 
Kontaktperson Randi S. Gilles, Bergsgjerdvegen 60, 7074 Spongdal. 
23 (24) medlemmer. 
 

LFPS (Landsforeningen for Polioskadde) Trøndelag 
Leder Gunnbjørg Lambertsen, Sunnlandsv.52 a, 7032 Trondheim. Stiftet 1998.  
194 (200) medlemmer. 
 
 
LFS (Landsforeningen for Slagrammede)Trøndelag 
Leder Hilde Andresen, Boks 4188 Valentinlyst, 7451 Trondheim. Stiftet 1991.  
185 (191) medlemmer. 
 

LKB (Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager) Trøndelag 
Leder Marthe Kristin Haugan, Nytrøa 3, 7657 Verdal. Stiftet 1990. 
70 (72) medlemmer. 
 
NASPA (Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi) i Trøndelag 
I 2012 ble det oppnevnt en kontaktperson for å ivareta tilbudet innenfor NASPA. 
Kontaktperson Anne Berit Nilsen Alstad, Okkenhaugveien, 7604 Levanger. 
Det er 18 (21) medlemmer i Trøndelag. 
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MEDLEMMER OG REKRUTTERING 
 
I NHF Trøndelag var det ved utgangen av året registrert 1821 (1891) betalende 
medlemmer fordelt på 32 (32) medlemmer med direkte medlemskap i regionen og 42 
(44) lag. 
 
Dette er en netto reduksjon i antall medlemmer med 70 (116) personer. I 6 (7) av 
lagene har medlemstallet stått i ro mens det i 7 (8) andre lag har vært en økning.  
 
I de senere åra har hele organisasjonen hatt en jevn nedgang i medlemstallet. I 2012 
hadde regionen kun en liten netto nedgang på 8 medlemmer. Vi hadde derfor håpet 
at vi kunne se den samme trenden i 2013.  
I 2014 ble det registrert 84 nye medlemmer Tilsvarende tall i 2013 var 109, mens det 
i 2012 var 133, 121 nye medlemmer i 2011 og 143 i 2010. 
 
Sølvnål 
I 2014 mottok følgende NHFs hedersnål i sølv: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geir Johan Landrø, NHF Skaun 
 
Bortgang 
23 (56) av NHF Trøndelags medlemmer døde i 2014. To av disse, Steinar Øian og 
Knut Reidar Karlsen, har gjennom flere år vært regionstyremedlemmer og 
fylkesstyremedlemmer i Trøndelag. Ved sin død var Steinar Øian leder i NHF 
Meråker mens Knut Reidar Karlsen har vært leder i NHF Orkdal.  
 
 
REPRESENTASJON I NEMNDER OG RÅD 

• Sør-Trøndelag fylkeskommune: 
o Klagenemnd Transporttjenesten for funksjonshemmede – Bjørg Løvdal. 
o Fylkesrådet for funksjonshemmede Sør-Trøndelag - Kristian Lian. 

• Nord-Trøndelag fylkeskommune: 
o Fylkesrådet for funksjonshemmede Nord-Trøndelag – Arve H. Nordahl. 

• NAV Sør-Trøndelag – Laila Bakke, medlem og Terje Roel, varamedlem.  
• NAV Nord-Trøndelag – Steinar Mikalsen, medlem. 
• Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag har samme brukerutvalg som NAV 

fylke. Steinar Mikalsen, medlem. 
• Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag: 

o Brukerråd – Kirsti Stenersen og Birgith Berg, varamedlemmer Kristine 
Johnsen og Ragnhild Urdshals Høyem. 
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• Julie Næss Minnefond – Sverre Løseth, leder, medlemmer Solfrid Fiksdal og 
Emil Hansen. 

• Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Sør-
Trøndelag – Arve H. Nordahl og Ragnhild Urdshals Høyem, medlemmer. 

• Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner SAFO) Nord-
Trøndelag – Arve H. Nordahl og Ragnhild Urdshals Høyem, medlemmer. 

• Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Midt-Norge 
– Arve H. Nordahl. Regionkontoret fungerer som koordinator. 

• NHFs sentralstyre - Arve H. Nordahl og Kirsti Stenersen. 
• NHFs valgkomite – Anne Berit Berge. 
• Helse Midt-Norge: 

o Regionalt brukerutvalg – Mona Sundnes 
o Brukerpanel Pasientreiser – Mona Sundnes  
o Sykehusapotekene – Mona Sundnes 

• St. Olavs Hospital: 
o Brukerutvalget St. Olavs Hospital – Birgith Berg 
o Parkeringsutvalget – Birgith Berg 
o Brukergruppe v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering – Steinar 

Skogseth, Steinar Mikalsen og Jorunn Johansen  
o Revmatologisk avdeling – Birgith Berg 
o Brukergruppe Arbeidsmedisin – Marit Lehn og Marit Rokkones 
o Tilgjengelighetskomite – Birgith Berg 
o Nevroklinikken – Randi S. Gilles  

• Helse Nord-Trøndelag Brukerutvalget – Steinar Mikalsen, vara 
• Statped Midt – Signe Marie Søraunet. 
• Brukerforum Trondheim Lufthavn Værnes – Ragnhild Urdshals Høyem, 

medlem og Dag Sjong, varamedlem. 
• Sintef-prosjekt – «Samordning av støtteordninger for transport» - Laila Bakke. 

 
 
REGNSKAP OG ØKONOMI 
 
Viser til egen årsberetning for regnskapet 2014. 
 
Årets resultat ble et underskudd på kr 17 057,- mot et underskudd på kr 973 317,- 
foregående år.  
 
 
Utfyllende informasjon 
Den store forskjellen på underskuddet i 2013 og 2014 skyldes omlegging til nytt 
regnskapsprinsipp i 2013. Dette er nærmere forklart i årsmelding for 2013.  
 
Tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner er stadig under omlegging, noe som 
har ført til en vesentlig reduksjon i offentlige bevilgninger til NHF Trøndelag. Arbeidet 
med å søke etter andre inntektskilder er svært krevende.  
 
Regionen består av lokallagene. Det påhviler derfor alle å bidra til at den økonomiske 
situasjonen blir slik at vi i fellesskap kan drive det interessepolitiske arbeidet.  
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I 2014 mottok regionen frivillig driftstilskudd fra 16 lokallag på til sammen kr 89 500,-.  
 
Disse lagene er: NHF Trondheim, LFPS Trøndelag, NHF Bjugn og Ørland,  
NHF Rennebu, NHF Steinkjer og Omegn, A.L.F Trøndelag, NHF Frøya og Hitra,  
NHF Meråker, LFS Trøndelag, NHF Mosvik, NHF Verdal og Levanger, NHF Orkladal, 
NHF Oppdal, NHF Agdenes, NHF Åfjord og NHF Skatval. 
 
I 2013 var driftstilskuddet på kr 81 000,- fra 16 lag. Tilsvarende driftstilskudd for 2012 
var kr 77 000,- fra 14 lag, i 2011 kr 73 000,- fra samme antall lag mens 
driftstilskuddet i 2010 var på kr 57 500 fra 12 lag. 
 
Det er svært gledelig og viktig at lokallagene slutter opp om den frivillige 
driftstilskuddsordningen. Spesielt gjelder dette lokallag som mottar forholdsvis store 
inntekter på Bingospill. På denne måten kan vi stå bedre rustet til å yte bistand slik 
det kan forventes at regionen skal gjøre. 
 
Det ble ikke gitt tilskudd av midler fra Stiftelsen Fridheim i 2014. 
 
Vi har i 2014 mottatt driftstilskudd fra Julie Næss Minnefond på kr 800 000,-.  
I 2013 mottok regionen kr 700 000,- fra Julie Næss Minnefond. (2012 kr 600 000,- / 
2011 kr 0,- / 2010 kr 800 000,- / 2009 kr 425 000,- / 2008 kr 900 000,-). 
 
Det er utarbeidet sentrale retningslinjer for godtgjørelse, honorar og utgiftsdekning for 
tillitsvalgte i regionene. Årsmøtet i 2004 vedtok ikke å gi godtgjørelse / honorar til 
tillitsvalgte i regionen utover utgiftsdekning. Med ulike mellomrom har regionstyrer 
vedtatt ikke å legge fram forsalg om endring av godtgjørelse / honorar overfor 
regionens årsmøte.  
 
 
 
ORGANISASJONEN 
 
Regionstyret satser på å ha god kontakt med lokallagene, og er innstilt på å 
engasjere seg i de saker og spørsmål som lokallagene reiser. Det er en viktig 
oppgave å styrke lokallagenes betydning for medlemmene og innflytelsen på den 
offentlige virksomheten i kommunene. 
 
Sammen med NHF Innlandet ble det gjennomført en regionstyresamling på Skifer 
Hotel Oppdal, 14. – 16. november. Et av målene med samlingen var å bli bedre kjent 
men andre regioners arbeid. Som en del av dette ble regionens virksomhetsplaner 
og arbeidet i styrene gjennomgått. Mulig felles innspill til landsmøtet ble også 
diskutert. 
 
Fra NHF sentralt deltok Camilla Aase som ga en orientering om FN konvensjonen, 
skyggerapportering og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  
 
Andre tema som ble tatt opp på samlingen var; Brukermedvirkning – oppfølging, mål 
og system, utbedringstilskudd fra Husbanken – kommunene behandling, kartlegging 
hjelpemiddelområdet og tilgjengelighetsarbeid med fokus på gråsoner og 
kompromiss i gamle bygg. Hvor går grensene? 
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Besøk i lokallaga 
I tillegg til områdemøtene ble det i 2014 foretatt 14 (15) lokallagsbesøk. Som tidligere 
år har møtene i stor grad dreid seg om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 
tilgjengelighet /  universell utforming, likemannsarbeid og andre spørsmål som 
lokallagene reiser. I tillegg har vi gitt bistand til utforming av brev og lignende. 
 
Områdemøter  
Det ble gjennomført 4 (5) områdemøter i 2014. 
Tema på møtene var tilgjengelige skoler, Husbankens tilretteleggingstilskudd, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), arbeidet med universell utforming / 
tilgjengelighet.  
 
Kontortjenester 
Administrasjonen gir kontortekniske tjenester for lokallagene i form av kopiering og 
utsending av rundskriv. Dette gjøres til selvkost. 
 
Lokallag som ønsker det, har tilgang på leie av møterom på regionkontoret.  
 
Intranett 
Administrasjonen er knyttet til NHF sentralt med Intranett. På regionkontoret er det 
trådløs tilgang til internett. 
 
Regionkontoret har direkte tilgang til medlemsregisteret og foretar bl.a. inn-
/utmeldinger og adresseendringer. Lokallagene kan få tilsendt både medlemslister og 
adresseetiketter fra regionen. 
 
 
 
ARBEIDET OVERFOR DIAGNOSEGRUPPER/LANDS- 
FORENINGER 
 
Likepersonsarbeid og rettighetsveiledning  
Regionens likepersons- og rettighetsarbeid er ivaretatt gjennom likepersonsutvalg 
oppnevnt av regionstyret. Tilbakemeldinger har vist at det er store variasjoner mellom 
landsforeningene både i omfang av likepersonsarbeidet, og hvilke tiltak som 
gjennomføres. For noen lag utføres likepersonsarbeidet stort sett som likepersons-
samtaler pr telefon, mens det det for andre skjer gjennom likepersonsgrupper, eller i 
tilknytning til sosiale aktiviteter. Det har vært avholdt 2 temamøter for 
likepersonsarbeidere/landsforeninger. Disse møtene ga samtidig nyttig erfarings-
utveksling i forhold til likepersonsarbeidet, og arbeidet i landsforeningene generelt.  
 
Størsteparten av rettighetsveiledningen fra regionens side skjer fra regionkontoret. 
Både medlemmer og tillitsvalgte tar kontakt for veiledning. Kontakten skjer på telefon, 
e-post og oppmøte. 
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Formidling av informasjon 
Fra aktører innenfor området helse får vi ulik informasjon om aktiviteter som vedrører 
medlemmer i våre landsforeninger. Denne informasjonen blir formidlet videre til 
aktuelle landforeningslag. 
  
Bekkenløsningsplager 
 

Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av LKB Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Landsforeningen for Kvinner med 
Bekkenløsningsplager (LKB). Landsforeningen utgir tidsskriftet 
“LKB-nytt”. 

Foreldre/barn 
 

Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av HBF Sør-Trøndelag 
og HBF Nord-Trøndelag. Lagene er tilsluttet Handikappede 
Barns Foreldreforening (HBF). Landsforeningen utgir tidsskriftet 
“Alle barn er barn”. 
 

 
Arbeidsmiljøskadde 

 
Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av A.L.F Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F). 
Landsforeningen utgir tidsskriftet “Syndrom”. 

 
 
Ryggmargsskadde 

 
Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av LARS Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Landsforeningen for Ryggmargsskadde 
(LARS). Landsforeningen utgir tidsskriftet “Patetra”. 

 
 
Slagrammede 
 

Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av LFS Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Landsforeningen for Slagrammede (LFS). 
Landsforeningen utgir tidsskriftet “Slagordet”. 

 
 
Amputerte 

 
Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av LFA Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Landsforeningen for Amputerte (LFA). 
Landsforeningen utgir tidsskriftet ”Amputasjonsforum”. 
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Polioskadde 
 

Arbeidet for denne gruppen blir ivaretatt av LFPS Trøndelag. 
Laget er tilsluttet Landsforeningen for Polioskadde (LFPS). 
Landsforeningen utgir tidsskriftet “Polio”. 

 
 
 
Nakkeskadde 

 
Laget er under regionens administrasjon Laget er tilsluttet 
Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN). Landsforeningen utgir 
tidsskriftet “Nakkeslengen”.  

 
Arthrogryphosis Multiplex Congenita 
 

Det er registrert 23 (21) medlemmer fra Trøndelag innen 
Landsforeningen for Arthrogryphosis Multiplex Congenita (AMC). 
AMC utgir informasjonsbladet “AMC-nytt”. 3 av hovedstyrets 
medlemmer er bosatt i Trøndelag. 

 
Fotfeilstillinger  

 
Det er registrert 1 (2) medlemmer fra Trøndelag innen 
Fotfeilforeningen. 

 
 

 
Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi 
  

Det er registrert 18 (21) medlemmer fra Trøndelag i Norsk 
Forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi (NASPA). 
Foreningen ble tilknyttet NHF høsten 2006. 

 
 
 
SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER, MED NHF, 
NHFU, LANDSFORENINGER OG ANDRE REGIONER 
 
Regionen er ved årets slutt representert i Fylkesrådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne både i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rådene består av, ved 
siden av brukere, sentralt plasserte representanter fra politiske utvalg og 
administrasjon. Dette fører til at fylkesrådene blir et organ for å bringe inn 
funksjonshemmedes synspunkter og initiativ i den fylkeskommunale forvaltning. 
Representantene foreslås av SAFO i begge fylker.  
 
Vi har i tillegg kontakt med fylkeskommunenes administrasjon i spørsmål hvor det 
ikke er naturlig å bringe sakene inn for fylkesrådet. 
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Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) består av  
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)  
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) 
Norges Handikapforbund (NHF) 
 
Både i SAFO Sør-Trøndelag og i SAFO Nord-Trøndelag er arbeidet blitt ivaretatt 
gjennom kontakt mellom organisasjonene pr. e-post, telefon og i tilknytning til møter i 
SAFO Midt-Norge. SAFOs medlemsorganisasjoner har holdt hverandre orientert om 
hva som skjer i de enkelte sakene som organisasjonene arbeider med. 
     
SAFO Midt-Norge ble etablert som et samarbeidsredskap først og fremst rettet mot 
det regionale helseforetaket, og består av representanter for SAFO-organisasjonene 
i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Koordineringen av arbeidet er lagt til 
NHF Trøndelag. Arbeidet har blitt ledet av en koordinator i samarbeid med styrings-
gruppe. SAFO Midt-Norge er kontaktledd for SAFO-organisasjonene i regionen 
særlig på det helsepolitiske området, men sørger generelt for å videreformidle 
kontakt og informasjon til riktig organisasjonsledd. Høringer og oppnevnelser har blitt 
koordinert etter behov, og etter samråd med organisasjonene i samarbeidsforumet. 
 
SAFO Midt-Norges årlige samarbeidsmøte ble avholdt i mai i Trondheim. Siste års 
arbeid ble gjennomgått og i den forbindelse ble det lagt vekt på at SAFO Midt-Norge 
arbeider med saker som organisasjonene er enige om skal fremmes i fellesskap. 
Som regionalt ledd er arbeidet i SAFO Midt-Norge et viktig supplement til arbeidet i 
det enkelte organisasjonsledd. 
 
SAFO Midt-Norge arrangerte kurs for brukermedvirkere høsten 2014. Det deltok 19 
deltakere fra Nord- og Sør-Trøndelag. Formålet med kurset var å styrke kunnskaper 
innen brukermedvirkningsrollen, kjennskap til organisasjonene, lovverk og 
påvirkningsmetoder. SAFO leddene i Møre- og Romsdal ønsket å avholde eget kurs.  
  
Det er i avgitt følgende uttalelser i SAFO: 

• SAFO Midt-Norge – Høringssvar vedr. Veikart for fremtidens 
rehabiliteringstilbud 

• SAFO Nord-Trøndelag – TT ordningen i Nord-Trøndelag  
 
I 2014 er mange brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg blitt foreslått av SAFO 
Midt-Norge og/eller av organisasjonene. Disse står nevnt i den enkelte 
organisasjonsårsmelding. 
 
Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) sentralt ivaretar ungdomsarbeidet i 
regionen. 
 
Frem til 2014 har Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) Trøndelag hatt 
sin likepersonsaktivitet i forbindelse med ukentlige treningen på Fys med, St Olavs 
Hospital. I 2014 fikk sykehuset imidlertid beskjed fra Helse Midt-Norge om at 
treningen ikke lenger var ansett som en del av tilbudet som fikk innsatsstyrt 
finansiering. Helse Midt-Norge valgte derfor å stoppe finansiering av treningstilbudet 
fra 2015. LARS Trøndelag engasjerte seg i saken og fikk ordnet privat sponsor av 
tilbudet ut 2015. NHF Trøndelag har bistått LARS Trøndelag i utarbeidelse av 
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leiekontrakt av lokalene og utforming av brev til HMN og Helsedirektoratet om videre 
finansiering av tilbudet. Innen utgangen av året var dette ikke avklart.  
  
 
 
 
 
Regionen har blant annet vært representert på følgende 
samlinger/konferanser/seminar: 
 

• NHF: 
o Fellessamling for regionledere og seniorkonsulent – Arve H. Nordahl og 

Kristian Lian. 
o Samlinger alle ansatte – Kristian Lian og Ragnhild Urdshals Høyem. 
o Regionskontorledersamlinger – Ragnhild Urdshals Høyem. 
o Plansamling – Kristian Lian.  
o Telefonmøter regionkontorledere – Ragnhild Urdshals Høyem. 
o Informasjonsmøter for ansatte (via nett) - Kristian Lian og Ragnhild 

Urdshals Høyem. 
o Likepersonskonferanse – Kristin Kvaal. 

• Bruker og etat møtes – 3 samlinger for organisasjoner i Nord-Trøndelag – 
Arve H. Nordahl. 

• Studietur til Gøteborg med fylkeskommunalt råd i Sør-Trøndelag – Kristian 
Lian. 

• Sentral SAFO-samling – Arve H. Nordahl, Kristian Lian og Ragnhild Urdshals 
Høyem. 

• Skolekonferanse STFK – Kristian Lian 
• Nasjonal konferanse om UU i kollektivknutepunkt – Kristian Lian 
• Grenseløse idrettsdager på Steinkjer – Arve H. Nordahl. 

 
I tillegg har flere medlemmer deltatt på sentrale kurs og konferanser i de ulike lands- 
foreningene.  
 
Utover styresamlingen med NHF Innlandet har kontakten med øvrige regioner i det 
vesentlige vært ivaretatt gjennom utveksling av medlemsblad og møter mellom 
administrasjonene. 
 
I tilknytning til ulike tiltak i regionen har følgende fra NHF sentralt deltatt: 
 

• Møte med regionkontoret - Arnstein Grendahl. 
• Møte vedr. Likepersonarbeid – Kristin Berg og Linda Åsheim. 
• Regionstyresamling på Oppdal – Camilla Huggins Aase. 
• Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse – Guri Henriksen. 

 
 
Kommunale råd for funksjonshemmede 
 
NHF har 36 representanter i 30 ulike kommunale råd for funksjonshemmede i 
Trøndelag, i tillegg til våre 2 representanter i de fylkeskommunale rådene.  
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Vi har kontakt med de kommunale råd fra sak til sak og sender noen ganger felles 
informasjon og innspill om aktuelle saker de kan arbeide med. I 2014 sendte vi 
innspill til alle råd om høring på forenkling av TEK10. I tillegg sendte vi alle våre 
representanter forslag til sak om praktisering av husbankens tilskudd til tilpasning av 
bolig, samt oversikt over nyttig lovverk i forbindelse med vervet.  
Alle brukerrepresentanter i regionen fikk tilbud om å delta på SAFO Midt-Norges 
konferanse for brukermedvikere. 
 
INFORMASJON 
 
Det har gjennom året blitt gitt intervjuer med NRK, lokal TV, nærradioer og aviser om 
aktuelle saker. Det er registrert 36 (37) anledninger der lokallag eller regionen har 
uttalt seg i media. De fleste oppslag gjelder diskriminering i forhold til parkering, 
tilgjengelighet og universell utforming. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionkontoret får mange henvendelser fra offentlige etater, private firmaer og 
enkeltpersoner som ønsker rådgivning i byggesaker, pasientreiser, klagerett, praktisk 
bistand, trygdespørsmål, boligspørsmål, spørsmål om transport, parkering, ferie og 
fritid m.m. Der hvor vi selv ikke kan være behjelpelig med svar, henviser vi til de rette 
instanser.  
 
TrønderNytt (tidligere RegionNytt) 
Vi har utgitt 4 nummer av TrønderNytt. Trykking, layout og distribusjon av 
medlemsbladet har foregått gjennom Ola Tom Evje og HG Media AS, mens Media 
Direct Norge AS i Drammen har hatt annonsesalget. Helt på tampen på året ble 
annonsevirksomheten skilt ut i eget selskap, Bell Media AS har overtatt vår kontrakt 
med MDN.  
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Ikke siden 2011 har bladet gitt overskudd. Underskuddet er blitt 
mindre,  I 2014 på litt i under kant av kr 9 000,- mens dette var 
på ca kr 17 000,- i 2013. Redusert format (postens format) på 
nr 3 og 4, ga oss en besparelse på ca. kr 10 000,-.  
Det er gjennomført møte med Bell Media AS for gjensidig 
informasjonsutveksling med felles ønske om å øke 
annonsesalget. 
Fra regionens side legges det stor vekt på at innholdet i bladet 

skal være til nytte for medlemmene og forankret i det som skjer i Trøndelag. 
 
Hjemmeside på internett  
På NHF Trøndelags hjemmeside presenteres regionen. Vi gir en beskrivelse av våre 
mål og aktiviteter for å tiltrekkes nye medlemmer. Vi legger også vekt på at dette skal 
være et informasjonsorgan for medlemmer og tillitsvalgte.  
 
"Siste nytt"  
”Siste nytt” ble i 2014 utgitt med 6 (8) nummer.  
Formålet med ”Siste nytt” er å bedre informasjonen  
overfor lokallaga, tillitsvalgte, kontaktpersoner og  
brukerrepresentanter hvor sentral informasjon kan  
presenteres på en god, kort og lettfattelig måte.  
Tilbakemeldingene forteller oss at formålet er oppfylt. 
 
Ekstern informasjon / påvirkning 
NHF Trøndelag har tatt kontakt med fylkespartiene i begge 
fylker både i forbindelse med innspill til 
partiprogramarbeidet.  
 
Det er også i 2014 gjennomført flere samtaler med politisk og 
administrativ ledelse i Namsos om nytt rådhus og kaianlegg og Vikna kommune ang 
tvangsflytting til sykehjem. Sistnevnte i samarbeid med NFU.  
 
 
 
UNIVERSELL UTFORMING - FYSISK TILGJENGELIGHET 
  
Bildedokumentasjon tilgjengelighet i kommunene 
Siden 1997 har NHF Trøndelag samlet utallige bilder av tilgjengelige bygg og 
uteområder fra kommunene i begge fylker. Mange av bildene er lagt ut på Flickr. 
I 2014 er det samlet inn bilder fra følgende kommuner: Hemne, Snillfjord, Melhus, 
Steinkjer, Verran, Verdal, Levanger og Stjørdal. 
 
Bolig 
Regionkontoret mottar regelmessig henvendelser om boligspørsmål, både fra 
offentlige og private boligbyggere. Standard Norge har utgitt en standard for 
universell utforming av boliger. I tillegg gir nye byggeforskrifter strengere krav for 
tilgjengelighet i boliger enn tidligere forskrifter.  
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Hus som bygges med Husbanklån må tilfredsstille NS11001 universell utforming av 
byggverk - del 2:boliger. Husbanken åpner for grunnlån til boliger over flere plan med 
«besøksstandard». Kravet er at inngangsparti, bad/wc stue og kjøkken skal være på 
samme plan, mens soverom kan være på plan 2. For denne type løsning kreves det 
at det markeres/tegnes inn plass og løsning for bruk av sjaktheis.  
 
Husbanken i Midt-Norge anslår at over 90 % av tilskuddet går til leiligheter, deretter 
eneboliger på ett plan og veldig få saker med eneboliger på flere plan. 
 
Husbankens tilskudd til tilpasning erstatter deler av skattefradraget for store 
sykdomsutgifter og kan tildeles fra kommunen. Pengene kan blant annet gå til 
fjerning av dørterskler, ombygging av bad og kjøkken, til asfalt på gårdsplassen til 
rullestolbrukere eller stellefasiliteter for barn med funksjonshemming. Tilskuddet kan 
også benyttes av eldre som trenger tilpasninger for å bo hjemme lenger. 
 
I 2013 registrerte vi at mange fikk avslag med begrunnelse i økonomi. Etter 
regionens synspunkt skulle tilskuddsordningen også omfatte de med rimelig god 
økonomi, men som hadde et reelt behov for tilrettelegging av boligen. Vi bisto i 
klagesaker der det både ble gitt medhold og der det ikke ble gitt medhold. 
 
Eksemplene ble formidlet til NHF som tok disse med inn i samarbeidet med 
Husbanken som utdypet retningslinjene i juni 2014. Fortsatt er vi av den formening 
om at noen kommuner ikke benytter muligheten til å gi tilskudd til utbedring av bolig. 
 
Kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag hadde pr. 01.10.13 kun brukt 1,2 millioner kr 
og har fortsatt 16,3 millioner igjen som er øremerket dette formålet. For å påvirke til 
større gjennomføring, har vi informert gjennom leserbrev i lokalaviser og RegionNytt, 
samt påvirket til at saken fikk politisk behandling i Trondheim kommune.  
 
NHF prosjekt – Tidfesting av universell utforming i skolen 
Praksis i Diskrimineringsnemnda viser at mange blir frikjent for diskriminering på 
grunn av manglende forskrifter når de enkelte bygningstyper skal være universelt 
utformet. NHF har i første omgang valgt å fokusere på skolebygg. NHF Trøndelag 
har tilskrevet alle fylkespartier om saken, samt oppfordret alle kommunale råd for 
funksjonshemmede til å påvirke sin kommune om å sende brev til myndighetene med 
krav om forskrifter. Skolebygg ble valgt da dette var en av de uttalte bygg 
regjerningen fokuserte på når Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble innført i 
2009. Det er utarbeidet informasjonsmateriell som benyttes i påvirkningsarbeidet 
overfor politikere. 
  
Forskningsselskapet IRIS gjennomførte i 2012 en kartlegging av tilgjengeligheten i 
Trønderske grunnskoler. Undersøkelsen var basert på skolenes egen informasjon fra 
124 av 281 skoler. (Svarprosent på 44 %) Undersøkelsen viser at bare 2 av 124 
skoler oppfyller minimumskravene til tilgjengelighet etter plan og bygningsloven. 
Undersøkelsen viser videre at det er store forskjeller på skolene. For funksjons-
hemmede elever vil derfor geografisk bosted være avgjørende for skoletilbudet. NHF 
Trøndelag mener det haster med å få tidsfrister for når eksisterende skolebygg skal 
være universelt utformet.  
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Høsten 2014 spurte vi alle kommuner om sine planer for nybygg og oppgradering av 
sine skoler. Svarene ble brukt som grunnlag på områdemøtene samme høst. 
Regionen har god oversikt over planer for skolebygg og registrer at det er mange 
kommuner som skal gjennomføre utbedringer. Arbeidet med påvirkning av bedre 
skolebygg forsetter i de neste årene.  
 
 
Mange eldre skolebygg har lite tilgjengelige løsninger.  
 
 

Osen barneskole har ikke tilgjengelig 
atkomst til skolegård, men trinnfri 
atkomst på baksiden.   

 
 
 
 
 
 
Enkeltsaker 
Namsos rådhus  
Sendt henvendelse med spørsmål om planer for utbedring. Det er foretatt en 
kartlegging, tatt bilder og overlevert rapport til kommunen i 2010. Det er også gitt 
forslag til løsninger for utbedring. Noen forbedringer ble foretatt, men vi valgte å 
anmelde saken til LDO. Kommunen vedtok i 2011 en utbyggingsplan med kjøp av 
samfunnshuset i 2012 og at bygget skal være ferdig utbedret i 2015. Planen om kjøp 
ble gjennomført som planlagt. I budsjettbehandlingen for 2013 har kommunestyret 
vedtatt å skyve alle investeringstiltak 1 år ut i tid. I tillegg vedtok kommunestyret en 
prioritert rekkefølge på planlegging og/eller prosjektering av byggeprosjekter. 
Prosjektering av et egnet og tidsmessig rådhus kom som det siste av de 5 prioriterte 
prosjektene. Regionen vil fortsatt følge opp saken og har hatt flere samtaler og 
henvendelser til kommuene i 2014 
 
Kjøpesenteret Trondheim Torg  
NHF Sør-Trøndelag klagde i 2002 på utførelsen av nye Trondheim Torg. I hele 
perioden fram til oktober 2013 har vi foretatt gjentatte purringer, hatt muntlig og 
skriftlig kontakt, sendt klager og deltatt i møter og befaringer. I 2012 ble det bestemt 
at den ene av tre butikker måtte omgjøres og butikken fikk i 2013 en løfteplattform. 
De siste to butikkene fikk derimot på nytt dispensasjon og vår siste klage i mars 2013 
ble endelig tatt til følge av fylkesmannen. Butikkene pålegges å gjøre inngangspartiet 
tilgjengelig. Selv med pålegg fra fylkesmannen i 2013 er det fortsatt, ved utgangen av 
2014, ikke blitt gjennomført utbedringer av disse to butikkene på Trondheim Torg. 
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Avtale med Trondheim kommune 
Formannskapet vedtok i 2005 at det innarbeides rutiner for varsling av interesse-
organisasjoner som vurderes å ha rettslig klageinteresse i henhold til brudd / 
dispensasjoner fra krav om universell utforming i Teknisk forskrift. Etter hvert som 
årene har gått opplever regionen at vi nå sjelden får tilsendt dispensasjonsvedtak, og 
forutsetter derfor at dette skyldes at det sjeldent gis dispensasjoner.    
 
Stavkirke Leksvik 
Et privat byggelag har søkt og satt opp en stavkirke på Hindrem i Leksvik. 
Kommunen har forutsatt at forskriftene følges i sin godkjenning. Likevel er den bygd 
utilgjengelig med trapp. Da vi ble oppmerksom på bygget i 2012, ba vi kommunen 
om å se på saken. Høsten 2013 skulle saken opp til behandling og både vi og rådet 
for funksjonshemmede har kommet med innvendinger. Det ble gitt dispensasjon mot 
administrasjonens anbefaling. Vi klagde på vedtaket. På høsten 2014 etterlyste vi 
klagebehandlingen hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det viste seg at kommunen 
ikke hadde sendt inn klagen. Resultatet av klagen ble at fylkesmannen opphevet 
kommunens vedtak om dispensasjon. Regionen har bedt Kirkerådet i Leksvik om 
ikke å benytte kirken inntil den er godkjent. Ved årets slutt avventer vi fortsatt ny 
behandling i kommunen og tilbakemelding fra kirkerådet. Saken fikk stor lokal og 
nasjonal medieoppmerksomhet både høsten 2013 og i 2014.  
 
Backlund Hotel 
NHF Trøndelag anmeldte Thon Backlund Hotel for diskriminering våren 2013. 
Hotellet har uakseptabel bratt rampe i inngangsparti, liten heis og ingen 
handikaprom. Selv om hotellet ville påberope seg uforholdsmessig byrde, fikk vi 
melding om at de ville bygge rampe og handikaprom. Det har vært møter med 
hotellet der planer er gjennomgått. På tampen av 2014 ble derfor anmeldelsen 
trukket. Rampen er kommet på plass og slik så det ut før og etter endring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samarbeid med lag og kontaktpersoner  
I løpet av året har regionen i samarbeid med lokallagene og kontaktpersoner fått 
gjennomslag for flere gode løsninger på tilgjengelighet. 
 
NHF Trøndelag har bl.a. bistått i arbeidet, gitt innspill eller foretatt befaringer i 
forbindelse med: Oppgradering av Kunstmuseet i Trondheim og Kystmuseet på Hitra, 
ny skole på Inderøy, bryggeløsning i Bjugn, Åsly skole i Rissa, adkomst 
hurtigbåtterminalen i Trondheim, utforming av skranke legekontor Oppdal, Hotel 
Hoved Gård Ørlandet, Midtsandtangen i Malvik, parkering ved Røros 
jernbanestasjon, uteservering Levanger sentrum, fjerning av HC-plasser i forbindelse 
med områdeløft Saupstad, mathallen i Trondheim, brostein både i Trondheim og 
Steinkjer. 
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Informasjon og befaringer 
Regionen har deltatt på flere befaringer og gitt informasjon pr. telefon og e-post om 
tilgjengelighet. I tillegg deltar lokallagene også i dette viktige arbeidet. 
 
Som det framgår av beskrivelsene av de ulike områdene ovenfor, er det en stadig 
utfordring å få kommunene til reelt å ta tilgjengelighetsproblematikken og universell 
utforming på alvor. Selv om dette de siste åra er blitt vesentlig bedret ved at lovverket 
er forbedret vil dette fortsatt være et av regionens viktigste arbeidsområder i åra 
framover.  
 
 
 
ANTI-DISKRIMINERING  
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble gjeldende 1. januar 2009.  
 
Regionen har tidligere sendt brev til alle kommuner med opplysninger om loven og 
gjentas hver gang vi har kontakt om universell utforming.  
 
NHF Trøndelag og lokallagene har siden 2009 klaget inn følgende saker til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for brudd på plikten til universell 
utforming med følgende status ved årets slutt: 
 
Røros Rådhus - LDO har gitt pålegg om utbedring av 1. etasje. Ingenting skjedd i 
2011. Planen var å ferdigstille arbeidet høsten 2012, men byggesøknad ble ikke 
fremmet før høsten 2012. Arbeidet ble påbegynt høsten 2013 og ble ferdig høsten 
2014. Nytt servicetorg skal i tillegg etableres i eksisterende bygg som allerede er 
universelt utformet.  
 
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum - LDO gitt pålegg om å utbedre 
inngangsparti. Selv om museet har gitt beskjed til ombudet om at inngangspartiet 
skal være utbedret innen juni 2012 er dette fortsatt ikke utført ved utgangen av 2012. 
Byantikvaren og Trondheim kommune har sagt nei til den planlagte rampen. Vår 
klage på låst heis og manglende handikaptoalett ble ikke tatt til følge. Forslag til ny 
løsning ble avist av kommunen i 2013. Ny direktør har i 2014 gitt lovnader om at 
inngangsparti skal utbedres i 2015. Imidlertid har Heiskontrollen stengt heisen i 
bygget.   
 
3 restauranter, Solsiden - LDO gitt pålegg om utbedring på alle 3 – ikke utbedret. 
Det ble i 2010 gjennomført en befaring for å se på mulige løsninger, men arbeider er 
ikke ferdig i 2012.  En av restaurantene (Sebastian) har etablert heis i 2014, men de 
andre to er uendret. 
 
Kystmuseet på Hitra - Heis er fortsatt ikke montert, men innvendig rampe er 
utbedret. Parkering og inngang er også utbedret. LDO følger opp i forbindelse med 
heis. 
 
Turistservice på Hitra – Nytt bygg er åpnet i 2014. Saken er avsluttet. 
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Hitra camping - LDO og Nemnda følger opp. Hitra camping ga tilbakemelding på 
utbedringer, men toaletter og innvendig trapp er fremdeles ikke ordnet. Usikker på 
videre oppfølging av LDO.  
 
7 butikker på City Syd – To butikker har kommet med forslag til løsning, mens Tiller 
Blomster gjennomførte utbedringen i 2012. Senteret er purret av ombudet i 2012, 
men ingenting har skjedd. Senteret har planer om en større ombygging og utvidelse, 
men ukjent når.  
 
Tulla Fisher, Trondheim. Utbygger utarbeidet planer for utbedring i 2012, men må 
har ikke fått avklart leie av gategrunn. Kommunen har gitt tillatelse, men restauranten 
tar ikke grep. Saken ble purret av LDO i 2014 og oversendt Likestillings- og 
diskrimineringsnemnda i 2015. 
 
Brostein Trondheim og Steinkjer 
Det er gitt innspill til Trondheim og Steinkjer kommune angående bruk av brostein. I 
Trondheim er det ønske om å legge brostein i alle veiter. Vi har etter god påvirkning 
fått gjennomslag for at det skal kun brukes skåret og prikket brostein som legges tett 
med en bestandig fugemasse. Saken medførte flere medieoppslag.  
 
 
 
TRANSPORT - KOMMUNIKASJON  
 
NHF har gjennom flere år ønsket en nasjonal ordning. I våre fylker har Nord-
Trøndelag og Sør-Trøndelag ulikt tilbud. Gjennom SAFO Nord-Trøndelag har vi i 
2014 gitt innspill til fylkeskommunen om at TT ordningen må revideres og innspill til 
hva som må endres. 
 
En vesentlig ulikhet mellom fylkene er gruppeinndelingen. Nord-Trøndelag tar 
utgangspunkt i alder, mens man i Sør-Trøndelag tar utgangspunkt i 
funksjonshemmingen. I tillegg har man i Nord-Trøndelag valgt å sette et tak på antall 
brukere til 1,5 % av befolkningen i kommunen. I Sør-Trøndelag får alle som blir 
godkjent som brukere, komme med i ordningen. 
 
Bestillingstransport 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har erstattet store deler av busstilbudet med 
bestillingstransport. Det er gjort forsøk enkelte steder i Sør-Trøndelag.  
Med bestillingstransport vil alle reisende fraktes med drosje eller maxitaxi til busspris. 
I utgangspunktet vil dette være en forbedring i kollektivtilbudet for mange av våre 
medlemmer og ikke minst man får et likestilt transporttilbud som resten av 
befolkningen. Dette forutsetter imidlertid at det finnes brukbart materiell til enhver tid i 
alle kommuner.  Erfaringer så langt viser at ukoordinerte anbud på sektoren fører til 
at mange drosjeeiere ikke vil investere i store biler og at flere kommuner mister 
drosjetilbudet. Denne problematikken er tatt opp med fylkeskommunene og Helse 
Midt og vil fortsatt være i fokus for vårt samferdselsarbeid. 
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Parkering 
Vi får mange spørsmål fra medlemmer om parkeringstillatelse og misbruk. Det er 
fortsatt stor etterspørsel på parkeringsbrosjyren ”toppen av egoisme”. På bakgrunn 
av tilbakemeldinger fra medlemmer er det grunn til å tro at kommunene ikke har den 
kontroll med ordningen som vi skulle like. Regionstyret er av den mening at så lenge 
ikke betalingsautomatene, kollektivmateriellet og uteområdene er universelt utformet 
kan ikke NHF anbefale at betalingsfritaket opphører. 
 
Offentlig kollektivtilbud 
Anbudsrunder i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2012 krever at alle busser i fylkes 
skal ha enten laventre eller heis fra høsten 2013.    
I Nord-Trøndelag fylkeskommune drives busser på kontrakter uten anbud. Regionen 
mottar få henvendelser på utilgjengelige busser og terminaler. I 2014 hadde regionen 
et større arbeid for å sikre tilkomst med bil til hurtigbåtkaia på Brattøra. Kommunen 
ønsket bilfritt område rundt anlegget, men har nå åpnet for kjøring for nødvendig 
tilbringertjeneste. Nytt kaianlegg på Hitra åpnet 2014 og er universelt utformet.   
 
NHF Trøndelag ga innspill til utforming av Sintefs transportundersøkelse, som skal 
belyse funksjonshemmedes reelle transportmuligheter ifm arbeid. Vi deltar også i 
referansegruppen i prosjektet.  
 
Kaianlegg Namsos, Vikna, Leka og Gutvik 
Anleggene ved Gutvik, Leka og Rørvik ble i 2012 universelt utformet. Abelvær vil bli 
ferdig utbedret våren 2013. Nytt kaianlegg i Namsos er flyttet fram flere ganger, nå 
sist til 2015. Regionen har deltatt i flere møter, både med kommunen og 
fylkeskommunen. Det har også vært flere avisoppslag.  
 
Sommeren 2008 ble det innført retningslinjer for assistanse på alle flyplasser. SAS 
Ground Service har ansvaret på Værnes. Bærestolene, rutiner for assistanse inn og 
ut av flyet et tatt opp jevnlig. I 2011 fikk Værnes en løfteanordning for bruk ved 
flyavganger uten nesebroer. Det viste seg at denne var uhensiktsmessig i bruk og ble 
ikke reparert etter at den gikk i stykker i 2013. På slutten av året ble det innkjøpt 
bilheis som viser seg å fungere bra. Det har i 2014 vært svært lite klager på bruk av 
denne heisen. Brukerforumet for assistansetjenesten ved Trondheim Lufthavn 
Værnes har hatt 2 møter inkl. befaring av bilheisen.. 
 
 
 
OPPLÆRING 
 
Det ble gjennomført kurs i Brukermedvirkning høsten 2014. Målgruppen var 
brukermedvirkere innen kommunale råd, helse og NAV. Det deltok 19 deltakere fra 
Nord- og Sør-Trøndelag. 
 
Høsten 2014 gjennomførte regionstyret et felles møte med regionstyret i NHF 
Innlandet. Det var fokus på brukermedvirkning, FN konvensjonen og universell 
utforming.  
 
Tommy Borg og Jørgen Bendiksen var deltakere på NHFs talentutviklingsprogram.  
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SERVICE – REKRUTTERING  
 
Medlemsservice 
De fleste henvendelser fra enkeltpersoner besvares av regionens administrasjon og 
består av konkret informasjon og veiledning om hvem i det offentlige apparatet ved-
kommende kan kontakte.  
 
Typiske henvendelser som nevnes er: parkeringsdispensasjon og -plasser, 
særfradrag, bilfinansieringsordningen, reserveløsning hjelpemidler og tilskudd vedr. 
utbedring av bolig. 
 
Noen tilfeller kan kreve ekstra oppfølging eller nærmere undersøkelser. I slike tilfeller 
brukes både NHF sentralt og andre regioner samt offentlige og private instanser.   
 
Som i mange år har vi også i 2014 hatt henvendelser om tilrettelagte feriesteder 
både i utlandet og i Norge. For medlemmer som benytter internett finnes mye 
informasjon på dette tema. Vi oppfordrer alle til å sjekke selv i hvor stor grad det 
tilfredsstiller egne behov for tilrettelegging. 
 
Medlemstilbud 
Flere lag har medlemsfordeler som f.eks. gratis eller rabatter ved bruk av svømme- 
hall og turer. I tillegg har NHF enkelte medlemsfordeler i form av rabatter på hotell 
o.l.  
 
 
 
KULTUR, FERIE OG FRITID 
 
Gjennom ulike nettsider kan vi i dag finne informasjon som også sier noe om 
tilgjengeligheten for funksjonshemmede. På flere av disse sidene bidrar regionen 
med informasjon. 
 
http://www.godtur.no (beskrivelser av turområder) 
http://www.flickr.com/photos/nhf-trondelag (vår bildedatabase) 
http://www.statkart.no/tilgjengelighetsportalen 
http://www.stfk.no/Tjenester/Idrettogfolkehelse/friluftsliv/Tilrettelegging 
 
www.wheelmap.org er et nettsted der alle kan finne og registrere tilgjengelige steder, 
bygninger og uteområder i store deler av verden. Wheelmap finnes også som app på 
smarttelefoner.  
 
NHF-eide feriesteder 
Hytta Kvila i Ålen er en av flere andre hytter som ulike organisasjonsledd av NHF 
disponerer. Medlemmer har muligheter til å leie Kvila og tilsvarende hytter ved å 
kontakte medlemsservice i NHF sentralt eller regionen. 
 
NHF Frosta eier ei hytte som primært leies ut på langtidsbasis.  
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Velferdstiltak 
Som for 2013 besluttet regionstyret også at velferdsmidler mottatt fra NHF sentralt på 
kr 42 437,- i sin helhet skulle benyttes til gjennomføring av regionens egne tiltak 
overfor lokallag og kontaktpersoner. 
 
 
 

HELSE OG SOSIALSPØRSMÅL, HJELPEMIDLER, 
REHABILITERING 
 
Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse 
Ble arrangert i Trondheim Spektrum 7. – 8. mai 2014 for 6. gangen og for NHF 
Trøndelags del for 2. gang. Tidligere er det leverandørene som har vært arrangører. 
 
Det deltok 43 utstillere. Det var også leverandører av hjelpemidler som deltok under 
samme utstiller. Totalt deltok 55 leverandører og organisasjoner. Vi registrerte litt i 
underkant av 1 000 besøkende på messa, noe som vi kan si oss fornøyd med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammen med ergoterapautforbundet ble det gjennomført seminar som tok for seg 
ergoterapeutenes rolle i boligformidlingen, boligtilpasning og funksjonsvurdering av 
egen bolig, hjelpemidler i boligen og boligpolitikk for alle. 
På seminaret deltok mellom 120 – 130 personer noe som vi er svært fornøyd med. 
 
Det var avsatt plass i messehallen til utprøving av hjelpemidler der det var satt opp 
ulike hindre. NAV Hjelpemiddelsentral stilte med Drop-In der man kunne få tatt en 
sjekk på hjelpemidler og utført enkle reparasjoner.  
 
Brukerutvalg ved helseforetakene  
Representantene i brukerutvalgene er foreslått av SAFO. Brukerutvalgene er 
opprettet etter vedtak av det regionale helseforetaket. Utvalgene skal være 
rådgivende for styret i utvikling av tjenestetilbudet. Det er utarbeidet strategi og 
handlingsplan for brukermedvirkning i helseregionen.  
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Regionalt Brukerutvalg Helse Midt-Norge (RBU) er et rådgivende organ for Helse 
Midt-Norge RHF. Brukerutvalgets referat legges etter hvert møte fram for styret, og to 
representanter fra regionalt brukerutvalg har talerett i styremøtene.  Alle 
medlemmene er tilknyttet brukerorganisasjonene og skal representere pasienter og 
pårørende i Helse Midt-Norge RHF. Det er styret i det regionale helseforetaket som 
oppnevner medlemmer til brukerutvalget. Brukerutvalgsmedlemmene blir oppnevnt 
etter forslag og anbefaling fra brukerorganisasjonene og andre frivillige 
organisasjoner. Gjennom deltagelsen setter representanter som er oppnevnt av 
SAFO-organisasjonene særlig fokus på bl.a. habilitering/rehabilitering, fysisk 
tilgjengelighet til bygg, tilgjengelighet til informasjon, pasienttransport og individuelle 
assistansebehov. 
I 2014 har Mona Sundnes (NHF Trøndelag), Eilin Reinaas (NHF Nord-Vest) og 
Snorre Ness (NFU Nord-Trøndelag) representert SAFO i RBU HMN. 
 

Brukerutvalget ved St. Olavs Hospital. Generell tilgjengelighet på sykehusområdet 
følges opp av organisasjonens representant i brukerutvalget. 
 
Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag 
Brukerutvalget ved Hjelpemiddelsentralen ble i 2012 slått sammen med 
brukerutvalget ved NAV fylke. Regionen har i ulike sammenhenger tatt opp 
spørsmålet om etablering av brukerråd ved hjelpemiddelsentralen. For oss er det 
nødvendig å ha en arena der hjelpemiddelrelaterte spørsmål blir tatt topp. 
 
Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag  
I 2012 ble brukerutvalget for hjelpemiddelsentralen og brukerutvalget for NAV 
Sør-Trøndelag slått sammen. Regionen ga i sin høringsuttalelse en positiv 
tilbakemelding på sammenslåing av de to utvalgene, forutsatt at det finnes et forum  
for drøfting av direkte hjelpemiddelrelaterte problemstillinger.  
På oppfordring fra regionen etablerte hjelpemiddelsentralen et brukerråd. I 2014 er 
NHF representert med Birgith Berg og Kirsti Stenersen med Kristine Johansen og 
Ragnhild U. Høyem som varamedlemmer. 
 
Brukerutvalg NAV Sør-Trøndelag      
SAFO Sør-Trøndelag har vært representert i brukerutvalget med Laila Bakke (NHF) 
og Ole Julius Ringstad (NFU) med varamedlemmer Terje Roel (NHF) og Gørild 
Schanke (NFU) 
 
Brukerutvalg NAV Nord-Trøndelag 
SAFO Nord-Trøndelag har vært representert i brukerutvalget med Steinar Mikalsen 
(NHF) og varamedlem Inger Skjerve Bjartnes (NFU) 
 
I NAVs brukerutvalg i begge fylker kan saker som vedrører enkeltpersoner tas opp, 
men blir anonymisert. Ved å ta opp enkeltsaker i brukerutvalget kan vi bidra til å 
forbedre rutinene i NAV. Av tema som er diskutert i brukerutvalget kan nevnes 
jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerundersøkelser, års-
rapport fra brukerrådene og brukermedvirkning i arbeidsevnevurderinger. Det har i 
forbindelse med gjennomgang av brukerundersøkelser blitt påpekt at under-
søkelsene må legges opp på en slik måte at alle får en reell mulighet til å gi 
tilbakemeldinger.  


























