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Saman om ei ny tid!
NHF Oslo har «tradisjon» for å vere i forkant. 
Ofte er vi raskare ute enn mange andre deler av 
organisasjonen. Det er ikkje tilfeldig. Over mange 
år har det vore lov å tenke nytt. Så når landsmøtet 
i 2017 vedtok vårt nye samfunnsoppdrag, vårt 
nye interessepolitiske program og ikkje minst; vår 
nye strategi – med nye måtar å jobbe på – fekk 
vi bekrefta at vi var på rett veg. Vi fikk ein ekstra 
motivasjon til å utfordre oss sjøl til endå meir 
nytenking. Derfor blei allerede 2017 prega av at 
vi var meir ute i byen, vi var meir synlege og vi sa 
meir ifrå.

Vi gjorde lover og rettigheiter til kvardag og 
verkelegheit

Gjennom prosjekta våre «hjelp til selvhjelp», 
SAFF-linja (saksassistanse fra frivillige) og våre 
minikurs på rettigheiter, har mange opplevd at 
det som virka som fjerne rettigheiter er blitt til 
viktig hjelp i kvardagen. At vi også har fått fleire 
medlemmer på grunn av disse tiltaka, er ein 
bonus vi gjerne tar med oss.

Vi var der folk var
Vi skal vere der beslutningane som vedrører oss 
blir fatta. Derfor deltok NHF Oslo i viktige fora for 
tilgjengelegheit som «Levende Oslo», derfor var 
vi med når Bymiljøetaten hadde gjennomgang 
av HC-plassane, derfor har vi holdt kontakten 
med prosjektet «Bilfritt byliv» og med Ruter, 
derfor møtte vi i høringsmøter og deputasjoner 
på Rådhuset og utfordra byens politikarar når 
det trengtes. Ikkje minst var vi tilstades i råd 
og utvalg, både i kommune, bydelar, etatar, 

spesialisthelsetenesta, hjelpemiddelsentralen  
og NAV.

Vi sa ifrå
Strategien seier at vi skal sette søkelyset på 
den som diskriminerer og ikkje dei som blir 
diskriminert. I haust hadde Universitetet i Oslo 
invitert moralfilosofien Peter Singer til Norge for å 
holde åpningsforedraget for ex. phil.-studentane. 
Singer er kjent for sine klare synspunkt på at 
«sterkt» funksjonshemma spedbarn kan, og bør, 
drepast i løpet av dei første fire levevekene, om 
ikkje foreldra finn nokon som vil adoptere barnet. 
Mange kritiserte valget av forelesar, men han 
blei også møtt med nasegrus beundring. NHFU 
Oslo og NHF Oslo demonstrerte mot Singer sine 
holdningar, med slagordet «Alle barn har rett til 
liv». Solid oppmerksomheit frå media fekk vi også.

Vi sto saman
I flere saker har vi alliert oss med andre 
organisasjonar som representerer diskriminerte 
grupper. Vi har deltatt på Pride og vore tilstades 
på Abloom. Gjennom samarbeidet med Stopp 
Hatprat-kampanjen satte vi ytterlegare fokus 
på hatefulle ytringar mot funkisar. I politiske 
uttalelser og høringer har vi uttalt oss saman med 
andre organisasjonar for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.

Då Regjeringa igjen ville overføre både 
det praktisk og finansielle ansvaret for 
store deler av hjelpemiddelformidlinga til 
kommunane, mobiliserte vi sentrale byråds- og 
bystyrepolitikarar til å påvirke Stortinget. Sjøl 
kontakta vi Oslos stortingsrepresentantar og 

Lederens 
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fortalte dei kvifor deira partiprogram tilsa at 
dei skulle stemme nei til overføringa. Saman 
med resten av NHF, NHFU og fleire andre 
organisasjonar vann vi saka.

Vi var synlege
Våren 2017 lanserte Ruter kampanjen «husk 
gæppen» - og sikta til «gæppen» mellom t-bane 
og perrong – dette forhatte mellomrommet 
som gjer det problematisk, av og til farleg å vere 
rullestolbrukar på t-banen. Vi sa «fjern gæppen» 
og stilte opp på Majorstua stasjon i morgonrushet 
med løpesedlar og media på slep. Vi fikk mange 
positive reaksjonar – gæppen er problematisk for 
mange. At Sporveien trua med å pushe politiet på 
oss skal vi heller leve med.

Synlege var vi også før valget, med stand på Karl 
Johan og valgvideoer som nådde ca 45.000 på 
sosiale medier. Også FN sin internasjonale dag 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne blei 
markert på byens paradegate.

Vi satsa ungt
NHFU Oslo er blitt eit aktivitetssentrum for unge 
funkisar i Oslo. Dei har fått, og skal få, støtte frå 
NHF Oslo. Oslo FunkFest har mange NHFU’arar 
på arrangementssida. Arrangementsserien hadde 
i stor grad eit publikum av yngre vaksne, og 
folk som vi normalt ikkje møter på dei vanlege 
arrangementa våre.

Vi styrka, støtta og skolerte
Landsforeiningslaga har dreve eit utstrakt og 
svært godt likepersonsarbeid. Vi har skolert 
rådsrepresentantar – og skal bli endå bedre på det. 

Det er ikkje berre våre eigne som treng skolering. 
Med vårt nye fagkonferansekonsept DIT – Design, 
Innovasjon og teknologi – satte vi fokus på 
byutvikling. Vi fikk anerkjente foredragsholdarar, 
som Barcelonas Francesc Aragall, president for 
«Design for all», til å stille opp. Konferansen var 
svært godt besøkt, for det meste av betalande 
deltakarar som ikkje tilhørte NHF. Deltakarane ga 
konferansen gode skussmål, men det viktigaste 
var at dei drog tilbake til sine arbeidsplassar og 
hadde fått innsikt i korleis byutvikling kunne 
gjerast på ein inkluderande måte. Og for NHF’arar, 
og andre, som ikkje kom seg dit er konferansen 
framleis tilgjengeleg på YouTube.

Vi fornya og forankra
Vi tenkte nytt. Vi gjorde ting på nye måtar. Men 
vi har også fortsatt med dei tinga som faktisk 
virkar, som løyser seg med langvarig arbeid og 
påvirkning. For eksempel er det sterke fokuset på 
universell utforming av skolebygg i Oslo også eit 
resultat av eit langvarig arbeid gjort av NHF Oslo. 

Årsmeldinga vil gi deg innsikt i alt anna som er 
gjort, både det som er fornya og det som er 
forankra. Saman har vi gjort ein solid jobb i 2017 – 
saman skal vi fortsette det gode arbeidet.

Eg var din sterke stemme i 2017. Det skal eg 
også vere i 2018. Eg håper du vil vere min, og 
vår, sterke stemme!



NHF OSLOS REGIONSTYRE 

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2017!

Magnhild Sørbotten, 
regionleder

Grete Vinje,  
nestleder

Snefrid Bergum, 
styremedlem

Signe Bøvolden,  
styremedlem

Tamarin Varner, 
styremedlem

Jørgen Foss,  
regionkontorleder 

Oddvar Skogsletten, 
styremedlem

Geir Werner,  
styremedlem
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Norges Handikapforbund Oslo er byens fremste 
interesseorganisasjon for funksjonshemmede 
og likestilling. For å nå våre mål om et likeverdig 
og likestilt Oslo stilles det store krav til politikken 
som blir ført i hovedstaden. Vårt samarbeid med 
politikere og embetsverk er helt avgjørende for 
at vi skal nå frem med vårt interessepolitiske 
arbeid. Vårt arbeid bygger på landsmøtets 

vedtatte prinsipprogram og regionens vedtatte 
styringsdokumenter. 

NHF Oslo har et tett og godt samarbeid med flere 
andre interesseorganisasjoner som deler vårt 
interessepolitiske grunnsyn i forhold til likeverd og 
likestilling i samfunnet. 

INTERESSEPOLITISK ARBEID

Oslo-budsjettet
I 2017 starter byråd• Byrådet gir 30 millioner 
kroner til universell utforming av kommunale 
bygg, særlig på skoler. 

• Byrådet har innarbeidet 16 mill. i økonomi- 
 planperioden slik at flere kan tilbys varig  
 tilrettelagt arbeid.

• Traineeordningen for mennesker med  
 funksjonsnedsettelser etableres som et varig  
 tiltak og endrer navn til rekrutteringsordning  
 for mennesker med funksjonsnedsettelser.

• Statstilskuddet til universell utforming er, som  
 varslet i forrige fireårsplan, 13,83 mill. Dette er  

  
 2,08 mill mer enn i fjor. (Deretter blir det  
 8,25 mill i 2019 og 25 mill i 2020.)

• 15 mill i statstilskudd til tilrettelegging for  
 funksjonshemmede, som varslet i forrige  
 fireårsplan. Dette gjelder HC-prosjektet.

• Egenandel for TT-reiser innenfor Oslos grenser  
 settes til kr 56 for voksne og kr 28 for barn  
 under 18 år. (Økning fra i fjor fra 54/27 kr for  
 voksne/barn.)

• I 2016 var det et uspesifisert rammekutt på  
 10,8 mill for 2017 (dette var en forbedring på  
 28 mill sammenlignet med det forrige byrådets  

På rådhuset: Regionleder Manghild Sørbotten (t.v) og interessepolitisk rådgiver Bianca Bernhoft 
Løkkeberg var på tre budsjettdeputasjoner høsten 2017.
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 økonomiplan for 2016-2019). Økonomiplanen  
 forespeilet et kutt i 2018 på 43,6 mill og kutt på  
 152,3 mill de neste 2 årene. Rammeøkningen  
 var satt til 547,4 mill for 2018.

• I budsjettet som nå foreligger, er det lagt inn et  
 uspesifisert rammekutt på 36 mill i 2018 og  
 144,7 mill de neste 3 årene. Rammeøkningen  
 er satt til 559,7 mill. (Med andre ord har  
 rammen økt og kuttet minsket fra forrige  
 økonomiplan.)

Fokuset på universell utforming og tilgjengelighet 
i kollektivtrafikken var imidlertid fraværende i 
budsjettet. Dette var svært skuffende med tanke 
på hvor lenge NHF har påpekt de svært store 
manglene. 

NHF Oslo hadde deputasjon i Helse- og 
sosialkomiteen der vi tok opp bydelsøkonomi, 
driftstilskuddet til NHF Oslo og TT. I samferdsel 
og miljøkomiteen tok vi opp manglende 
universell utforming av kollektivnettet, spesielt 
t-banen, samt at bilfri by krever økt antall HC-
parkeringsplasser. Til slutt var vi i Kultur- og 

utdanningskomiteen der vi fokuserte på retten 
til å gå på nærskolen, skolebehovsplanen og 
ressursfordelingsmodellen for Oslo-skolen.

Tidlig budsjett-innspill
I februar ga vi vårt årlige tidlige innspill til 
2018-budsjettet for Oslo kommune, her 
videreførte vi kravet vårt fra 2016: vi krever 
midler til oppgradering av Løren stasjon, med 
tanke på at selv ikke disse nye fasilitetene 
fra 2016 er tilgjengelige for personer med 
funksjonsnedsettelser. Vi krever også midler for 
å heve Ruters kunnskap om universell utforming, 
og for å endre deres feilaktige begrepsbruk om 
hva som er tilgjengelig. Dette kravet gjentok 
vi også i årets deputasjon med miljø- og 
samferdselskomitéen.

Andre høringer vi har levert svar på:
• Kommuneplanen

• Forslag til endring i Oslo kommunes forskrift  
 om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger  
 (Åpningstidsforskriften)

Fotosamtale: Fotograf Erik Norrud og Handikapnytts redaktør Ivar Kvistum
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• NHF Oslo deltok i februar på møte på rådhuset  
 med helse- og sosialkomiteen om den nye  
 boligbehovsplanen, for å gi innspill om våre  
 ønsker til en mer tilgjengelig by.

• Skolebehovsplanen

• Boligbehovsplanen

• TT kjørekontrakter for fritidsreiser i vanlig  
 drosje.

• Den kommunale hjelpemiddeldistribusjonen

Oslo FunkFest 2017 
25-28.9 arrangerte vi Oslo FunkFest 2017, 
som vi ønsket at skulle være en festival med 
kulturelt, politisk og akademisk innhold for 
alle som måtte være interesserte i å delta, 
uavhengig av funksjonsnivå. En rød tråd var 
det å leve med nedsatt funksjonsevne, sett fra 
mange forskjellige perspektiver. Vi ønsket at 
arrangementet som sådan skulle bære mindre 
preg av problemorienterte debatter, og mer 
preg av positivt ladede kulturarrangementer 
og åpen dialog. Vi er svært fornøyde med det 

høye kvalitetsnivået på hele festivalen, og vi 
har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra 
publikum. Oslo Funkfest var veldig godt besøkt 
med opp mot 150 besøkende til sammen.

Programmet:
Manag 25. september på Sentralen: 
Fortalte om fotoserie.Møte med fotograf Erik 
Norrud og Handikapnytts redaktør Ivar Kvistum. 
De to samarbeidet om fotoserien «Drømmenes 
mål», som vant Fagpressens fotopris 2017. 
Kvistum og Norrud ble ledet i samtale av tidligere 
paralympier Sverre Bergenholdt, som hadde 
et årelangt engasjement i Handikapidretten. 
Norrud lagde fotoserien «Drømmenes mål» for 
Handikapnytt, fordi redaktør Kvistum ønsket å 
gjøre en sak på para-idrett i forbindelse med OL 
og Paralympics i Rio.

Etter fremvisningen av de prisbelønte bildene 
ble det samtale om idrett generelt og paraidrett 
spesielt- som at Norge er det eneste landet der 
paraidrett er inkludert i ordinær idrett. 

Samarbeid: Funkfest arrangerte samtalen «Frihet og funksjonsnedsettelse» mellom Inga Bostad og Halvor 
Hanisch, sammen med Forskningsdagene
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Tirsdag 26. september på Sentralen: 
Fremvisning av Mari Storsteins «Søsken». 
Funkfest hadde sammen med regissør Mari 
Storstein førpremiere av siste episode av hennes 
serie Søsken som gikk på TV2 denne høsten. 
Førpremieren ble etterfulgt av en samtale mellom 
Mari Storstein og Sunniva Ørstavik, hvor vi fikk 
høre om bakgrunnen for serien, og fikk et innblikk 
i de flotte historiene vi fikk se på TV2 gjennom 
høsten.

Regissør Mari Storstein ble tildelt Norges 
Handikapforbund Oslos høyeste eksterne 
utmerkelse «Hedersprisen» under arrangementet.

Onsdag 27. september på Kulturhuset: 
Frihet og funksjonsnedsettelse. Funkfest i 
samarbeid med Forskningsdagene, laget et 
verksted under Forskningsdagene som pågikk 
parallelt med Funkfest. Arrangementet «Frihet og 
funksjonsnedsettelse» ble holdt på Kulturhuset og 
streamet over Facebook. I en samtale mellom Inga 
Bostad (Norsk senter for menneskerettigheter) 
og Halvor Hanisch (UiO) utforsket samtaleleder 
Jørgen Foss (NHFO) relasjonen mellom frihet, 
avhengighet og gjensidig avhengighet. Verkstedet 
ble veldig godt besøkt 

Torsdag 28. september på Galleriet:  
Skriveworkshop - poesi og noveller. Verkstedet 
ble ledet av Helle-Viv Magnerud, som både er 
veldig opptatt av poesi og av å samle hyggelige 
mennesker i samme rom. Hun snakket litt om 
poesi, og ga deltagerne oppgaver som de kunne 
prøve seg på. Verkstedet ble arrangert med 
påmelding.

FN-dagen 
3. desember er FNs internasjonale dag for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Dagen ble markert over hele landet gjennom 
konferanser, sosiale medier og ute blant folk 
flest. Vi hadde markering ved Stortinget der vi 
delte ut pepperkaker og julekort med ønske 

om at alle skulle få en likeverdig jul uansett 
funksjonsnedsettelse eller ikke. Dette julekortet 
ble også sendt til alle politikere i Oslo bystyre. 

Internasjonal kveld 
I juni fortsatte vi tradisjonen med å arrangere 
en internasjonal kveld. Der presenterer vi 
hvert år et av våre internasjonale prosjekter. 
Handikapforbundets bistandsarbeid bygger 
på solidaritet og mangeårig, gjennomarbeidet 
erfaring. Gjennom systematisk innsats bidrar vi 
til at funksjonshemmede får bedre vilkår og blir 
sett, hørt og regnet med. Vi er nå aktive i Uganda, 
Lesotho, Zambia, Malawi og Palestina. I år hadde 
vi besøk av våre søsterorganisasjon i Malawi. Det 
var en spennende kveld for utveksling og kultur. 
Vi tok opp temaer som er aktuelle for begge land, 
og hovedsteder. Etter arrangementet hadde vi en 
guidet tur for de besøkende i Oslo. 

Pride
Vi bisto NHFU med et svært vellykket 
arrangement under Pride House 28. juni, 
50 personer var i publikum. Tema var møtet 
med helsevesenet for unge skeive med 
funksjonsnedsettelser.

Valg 2017
Vi har vært på møte med de ansvarlige for 
stortingsvalget for å snakke om tilgjengelighet, 
og tematikken har vært tatt opp i Quarten. 
Vi planla sammen med valggruppa en serie 
videoer med intervjuer av politikere og 
noen tillitsvalgte, for å spre kunnskap og 
øke valgdeltagelsen blant våre medlemmer. 
Videoene ble spredd på sosiale medier fram 
mot 11.9. Vi fikk imponerende 40 000 visninger 
på denne videoserien, et resultat vi er stolte 
av. Vi har også bistått kommunen med å spre 
informasjon om forhåndsstemmepaviljongene 
og tilgjengelige stemmelokaler i forbindelse med 
valget. Tradisjonen tro i forbindelse med valg 
hadde vi også en stand i sentrum, denne gangen 
på Egertorget. En rekke tillitsvalgte og ansatte 
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informerte forbipasserende om våre kampsaker, 
og for å nå enda bredere ut produserte og la vi 
også ut en «valgvideo» fra arrangementet.

Blogg
I 2017 har vi utviklet en bloggplattform ved 
navn Oslo F, som skal lanseres i 2018. Der 
Quarten er et papirmedium som når ut til våre 
medlemmer, så skal Oslo F være et digitalt 
medium som forhåpentligvis når ut til flere 
potensielle medlemmer og støttespillere. Oslo F 
skal være en tverrpolitisk og tverrorganisatorisk 
arena for å løfte stemmene til personer med 
funksjonsnedsettelser, enten det er innlegg 
av politisk, personlig eller kulturell art. Det 
langsiktige målet er at vi skal få svært mange 
lesere, at vi skal være tilstede både på Twitter 
og andre sosiale medier, og at vi skal få 
annonseinntekter fra bloggen.

Markering mot Peter Singer
I oktober kom den verdenskjente filosofen Peter 

Singer på besøk til UiO, for å holde årets ex.phil-
forelesning med tema dyrs rettigheter. Singer 
har kommet med svært omstridte uttalelser, 
bl.a. at spedbarn som blir født med alvorlige 
funksjonsnedsettelser burde kunne bli tatt livet 
av som et såkalt «barmhjertighetsdrap». NHFU 
Oslo fant ut av dette dagen før, og oppfordret folk 
til å møte opp for å markere motstand mot dette 
synspunktet. NHF Oslo bisto, og vi var en dedikert 
liten gjeng med skilt hvor det sto «Alle barn har 
rett til liv». Flere aviser og radiokanaler, herunder 
Aftenposten, Dagen, Universitas og NRK, ville 
prate med oss. NHFU Oslos Ida Hauge Dignes og 
Marie Karlsen svarte godt for hva vi mente.

Godt besøk: Prideweek-arrangementet 
ble holdt på Eldorado bokhandel.

Mange visninger:  
Valgvideoene fikk godt spredning på 

Facebook

Blogg: Logo for bloggen Oslo F

Flere medier: Ida Hauge Dignes fra NHFU Oslo ble 
intervjuet av flere medier, herunder NRK.
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Universell utforming
Universell utforming har gjennom de seneste år 
vært et av NHF sine hovedsatsingsområder, og 
har også i 2017 vært et hovedtema for NHF Oslo. 
Universell utforming er det viktigste virkemidlet 
for å skape et samfunn for alle. At universell 
utforming og tilgjengelighet, som prinsipper en 
del av lovverk og forskrifter er en stor seier for 
oss. 2017 viste imidlertid at en rett ikke er vunnet 
en gang for alle.

Deler av byggenæringen og den sittende 
regjeringen har arbeidet for en justering og 
forenkling av plan- og bygningsloven med 
forskrifter. Dette har etter hvert ført til sterkt 
press på universell utforming og tilgjengelighet. 
På slutten av året har vi arbeidet med 
myndighetenes forslag til nye forskrifter (TEK17). 
Forslagene viser at man har intensjoner om å 
svekke universell utforming og tilgjengelighet 
ytterligere. Vårt arbeid for å vise at universell 
utforming er nødvendig for noen, og bra for alle, 
er et langsiktig og pågående arbeid, og noe vi må 
sette ytterligere fokus på i fremtiden.

Plan- og bygningsloven med forskrifter
De forrige byggereglene (TEK10) fikk fungere 
i sju år, og ble fra 1. juli 2017 erstattet av 
TEK17. Intensjonene var å justere og forenkle 
forskriftene. Blant annet har man fått svekkede 
krav til universell utforming og tilgjengelighet av 
mindre leiligheter. Plan- og bygningsloven med 
forskrifter er et svært viktig verktøy for samfunnet 
til å styre samfunnsutviklingen. Dette gjelder i 
særdeleshet universell utforming og tilgjengelighet. 
Beklageligvis er dette viktige verktøyet svekket 
gjennom de nye forskriftene. 

Nye forskrifter
De nye byggeforskriftene (TEK17), gir utfyllende 
regler og detaljerte bestemmelser til Plan- og 
bygningsloven. NHF Oslo har jobbet med forslaget 
og forsøkt sammen med andre å forhindre en 
svekkelse av de nye forskriftene med hensyn til 

universell utforming. Regjeringen ønsket med 
nye forslaget å gjøre noen forenklinger, blant 
annet ved å redusere noen av kravene til areal 
og helningsgrad på ramper, som ville svekke 
tilgjengeligheten for bevegelseshemmede. I 
tillegg er det kommet endringer knyttet til lys 
og kontrastmarkeringer, og et alternativ til 
snusirkelen på 1,5 m som betegnes som et 
snurektangel med størrelse 1,8 x 1.3 m. Videre 
er kravet til helning på ramper satt til 1:15 som 
også er en svekkelse av universell utforming. 
Vår konklusjon er at universell utforming og 
tilgjengelighet er blitt ytterligere svekket. Hørings-
frist for de nye forskriftene var satt til 10. februar 
2017, og forskriftene trådte i kraft 1. juli 2017. 

Plan- og bygningsetaten 
Plan- og bygningsetatens strategisk plan for 
universell utforming har nå virket i vel seks år, og 
vi ser nå konkrete resultater av planen. Spesielt 
gjelder det planarbeidet til kommunen. 

Etter vårt syn er plan- og bygningsetatens 
strategiplan den kanskje viktigste planen som 
etableres av kommunale etater. Dette fordi 
det er plan- og bygningsetaten som forvalter 
plan- og bygningsloven med forskrifter. Plan- og 
bygningsloven omfatter, med få unntak, alt av 
byggearbeider i Norge. Kunnskap om universell 
utforming, og strategi for gjennomføring av 
etatens saksbehandling, er derfor essensiell 
for utviklingen av et universell utformet og 
tilgjengelig samfunn. 

NHF Oslo vil har i 2017 hatt et nært samarbeid 
med plan- og bygningsetaten, spesielt gjennom 
prosjektet Bilfritt byliv.

Skolebygg
Skoler har vært et satsingsområde for NHF 
Oslo. Det er også gledelig at Oslo kommune 
har skolebygg som et av sine satsingsområder, 
både nybygg og oppgradering av eksisterende 
skolebygg. Det er i 2017 etablert flere nye skoler, 
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og eksisterende skoler som er rehabilitert. På 
flere av disse skolene har vi foretatt en kartlegging 
av fasilitetene, både bygningsmassen og 
uteområdene. NHF Oslo er meget godt fornøyd 
med de resultatene vi har avdekket. Vedtaket fra 
byrådet i 2014 var at skolene skulle bli universelt 
utformede innen 2025, men Undervisningsbygg 
mangler nå 542 millioner for å få dette til (en årlig 
mangel på 60 millioner fram til 2025). 

Høringer
NHF Oslo har levert høringer og innspill i en rekke 
saker gjennom året. Her kan blant annet nevnes:

• Flytting av HC-plasser vedrørende frem- 
 kommelighet for kollektivtrafikken. Bymiljøetaten.

• Innspills møte vedrørende trikkeanskaffelser.  
 Ruter

• Prosjektet Hel reisevei. Statens veivesen

• Nye parkeringsforskrifter. Plan- og bygnings- 
 etaten

• Nye parkeringsforskrifter. Veidirektoratet.

• Innspillmøte/strategi verksted. Bilfritt byliv.

• Nytt regelverk for parkeringskort

• Planprogram. Områderegulering for sentrums  
 gater og byrom – Bilfritt byliv.

• Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Levende Oslo
Levende Oslo har hatt som hovedmål å 
oppgradere gater og plasser i sentrum av 
Oslo til universell standard, samt å gjøre byen 
inkluderende med forskjellige tiltak. NHF Oslo 
er representert i Funksjonsutvalget for Levende 
Oslo. Spesielt har funksjonsutvalget hatt en 
viktig rolle i Bilfritt byliv prosjektet. Etter at 
planprogrammet for Bilfritt byliv ble levert til 
politisk behandling har funksjonsutvalget slik det 
var sammensatt utspilt sin rolle, og ble nedlagt i 
desember 2017. 

Bilfritt byliv
I april 2016 ble prosjektet Bilfritt byliv etablert. 
Prosjektets intensjon er å gjøre sentrum av Oslo 
bilfri. Prosjektet hovedområder er;

1. Byliv 
 Mulighetsorientering som skaper begeistring. 
 Kultur-næring-frivillighet- toleranse og  
 mangfold

2. Mobilitet/logistikk 
 Pragmatiske og smarte løsninger som gir  
 tilslutning. Fokus på virkningsfulle løsninger  
 kontra problemer

3. Estetikk 
 Gir byen identitet og særpreg. Utvikle  
 flere innovative og særpregede møteplasser- 
 dialogtorget-kulturtorget mattorget- 
 musikktorget-vintertorget

I dette arbeidet har prosjekter som er 
gjennomført av Levende Oslo være viktige 
verktøyer og hjelpemidler. Her kan nevnes 
blant annet; Bylivsundersøkelsen Oslo sentrum, 
handlingsplan for økt byliv og Karl Johan-
prosjektet.

Arbeidet med Bilfritt byliv har vært en sentral 
del NHF Oslo sitt arbeidsområde i 2017, og vil 
fortsette i 2018. I oktober 2017 hadde NHF Oslo 
et møte med tre representanter fra Bilfritt Byliv, 
der vi særlig satte fokus på parkeringssituasjonen 
for forflytningshemmede, samt nødvendigheten 
av flere HC-parkeringsplasser når ordinære 
plasser fjernes, ettersom mange med HC-kort 
benytter også disse plassene. Ved fjerning av 
ordinære plasser vil dermed presset på HC-
plassene bli større.

Årets første Oslo Funker ble avholdt 11. 
januar, temaet var bilfritt byliv og tittelen var 
«Funksjonshemmet + Miljøvennlig=Umulig?». 
Deltakerne var byråd Lan Marie Nguyen Berg, 
forsker Gro Sandkjær Hanssen samt Hilde 
Sofie Nilsson fra «egne rekker» som brakte 
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brukerperspektivet. Møtet var svært godt besøkt, 
i tillegg til at vi streamet arrangementet live 
på facebook og la det ut på facebooksiden i 
etterkant. Streamingen hadde 800 visninger. Det 
ble en lang samtale mellom salen og panelet, og 
forskeren mente dette var dialog på sitt beste 
mellom byråd og befolkning.

På grunn av mange klager om manglende HC-
parkering i sentrum hadde vi i høst noen spontane 
runder der vi sjekket både hvilke plasser som 
eventuelt var borte, samt hvor mye ledig kapasitet 
som var på disse. Deretter hadde vi et møte med 
bilfritt byliv der vi ble enige om at de må være 
tydeligere på å kommunisere ut at HC-plassene 
ikke skal fjernes, det må være lett å finne ut hvor 
plassene er, både med skilting og informasjon på 
nett. Vi har også etterlyst hvorfor enkelte plasser 
i sentrum er fjernet, men selv ved inngangen til 
2018 har vi ikke fått svar.

HC-prosjektet
HC-prosjektet er et annet av Oslo kommunes 
mange prosjekter som NHF Oslo deltar i. 
Formålet med prosjektet er å fordele penger 
til oppgradering av kommunale bygg og 
uteområder. HC–prosjektet fordeler tilskudd 
til mindre prosjekter, ofte er det snakk om en 
toppfinansiering, - til kommunale bygg, skoler, 
barnehager, eldreinstitusjoner osv. Et eksempel 
her er Stovnertårnet.

Andre bygg og uteområder
Når det gjelder andre bygg og uteområder 
vil omtale av alle disse gjøre årsmeldingen 
for lang. Flere enn før henvender seg for å få 
informasjon om hvordan man kan planlegge 
bedre for fremtidens bygg og uteområder. Her 
blir vi kontaktet om råd når det gjelder alt fra små 
detaljer til store byggverk. Dette gjelder bygg og 
uteområder der vi selv tar initiativ til undersøkelse 
eller blir kontaktet av byggherrer, arkitekter, 
kommunen og andre.

Saksbehandling av reguleringsplaner  
og utbygginger
Kontoret mottar cirka 90-100 plansaker til 
behandling i løpet av året. Som strategi ønsker 
vi å ha større fokus på rene utbyggingssaker, 
der vi kan komme inn på et tidlig stadium i 
prosjekteringen av det enkelte byggverk. Fortsatt 
vil vi følge opp den enkelte plansak for å vurdere 
om det er behov for å uttale oss, samtidig som vi 
prioriterer økt fokus på byggesaker.

Veiledning og eksterne møter
Veiledning og eksterne møter tar opp mye tid i 
tilgjengelighetsarbeidet. Imidlertid ser vi at dette 
arbeidet er nødvendig, og gir gode resultater. 
Møtepartnere er alt fra enkeltpersoner til store 
offentlige etater og private bedrifter. Mange 
ønsker oss som konsulenter på prosjekter da man 
anser oss for å ha god kompetanse på universell 
utforming. Det er også mange henvendelser fra 
enkeltpersoner på telefon og e-post. Dette kan 
gjelde ombygging av bolig, parkeringsforhold i 
borettslag etc. Vi har også en avtale med NHF Øst 
om å også gi veiledning i saker i region Øst. For 
øvrig blir kontoret kontaktet for råd og veiledning 
fra alle kanter av landet, også fra de enkelte 
NHF-regioner. Plan- og bygningsetatene er også 
blitt en bruker av vår kompetanse på universell 
utforming. I tillegg holder vi foredrag om 
universell utforming, om plan- og bygningsloven 
og om byggeforskriftene.

Her kan vi nevne noen prosjekter i 2017;
• Museet for samtidskunst

• Vålerenga kultur- og idrettspark

• Forprosjekt Tøyenbadet

• Verket i Moss – ombygging/rehabilitering av et  
 gammelt industriområde til en ny moderne  
 bydel.

• Tilgjengelighetshåndboka for kultur- 
 arrangementer

• Sørenga bad
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• Helga Engs hus på Blindern

• Foredrag på brann-faglig konferanse i Tromsø –  
 heis som rømningsvei.

• UU-seminar Vestby kommune - foredrag

Samferdsel
Samferdsel er en viktig sektor for oppnåelse av 
full deltagelse og likestilling. Ikke minst gjelder 
dette nå når Oslo sentrum planlegges å bli bilfri. 
I Oslo er fortsatt ingen av transportmidlene fullt 
ut universelt utformet, verken tilgjengelighet 
til holdeplasser, holdeplassene eller tilgang til 
selve transportmiddelet. Samferdselsetaten la i 
2008 fram sin egen handlingsplan for universell 
utforming, for perioden 2009 – 2012. Denne 
handlingsplanen er ikke revidert. Ruter har 
etablert sitt eget brukerråd (Ruters brukerråd). 
Her har det ikke vært noen møter i 2017. Dette 
brukerforumet fungerer heller ikke optimalt.

Imidlertid har vi deltatt på et prosjekt i regi av 
Vegdirektoratet som heter «Hel reiseveg». Dette 
prosjektet fokuserer på holde plasser og atkomst 
til disse.

Universell utforming
Universell utforming av kollektivtrafikken har vært et 
fokusområde i 2017. NHF Oslo har argumentert for 
dette ved alle anledninger der det har vært naturlig, 
særlig i deputasjoner på Rådhuset. Universell 
utforming generelt, og i kollektivtrafikken spesielt, 
er nødvendig for noen, men et gode for alle. En 
universelt utformet reisekjede vil gjøre det enklere 
for flere grupper enn rullestolbrukere å ta seg frem, 
herunder barnefamilier, eldre, folk som reiser med 
bagasje etc. 

Trikk
Arbeidene med å forbedre trikken som et 
transportmiddel for alle, går sin gang. Vi kan vel 
fastslå at arbeidene går sakte fremover. Enkelte 
holdeplasser er oppgradert, men utskiftingstakten 
av gamle trikker går tregt. Det er heller ikke gjort 
endringer i anskaffelsesplanen i 2017. 

Innkjøp av nye trikker
Ruters plan for innkjøp av nye trikker, følger 
denne tidsplanen;

2016  
Prekvalifiseringsdokumenter er sendt ut

2017  
Endelig leveransekontrakt skrives sommeren 2017

2019 
De to første trikkene kommer i 2019 for vintertesting

2020 
Serieleveransen starter med levering av to trikker 
i måneden

2024 
Første serie på 87 trikker er satt inn i trafikk 
Utløses opsjon på ytterligere 60 trikker vil 
ferdigstillelsen bli tilsvarende skjøvet ut i tid 

Buss 
De fleste bussene i Oslo har nå laventré og rampe, 
men den avsatte plassen til rullestoler er liten 
og sjåførene mangler ofte opplæring i bruk av 
rampene. Oppgraderingen av holdeplassene går 
stort sett i riktig retning, men arbeidet går svært 
sakte. Det er viktig å følge opp utviklingen i årene 
som kommer. Oppfølgingen på dette området er 
krevende fordi det er mange aktører involvert. Selv 
om en del positivt har skjedd de siste årene er det 
fortsatt bare et mindretall av bussholdeplassene 
som tilfredsstiller kravene til universell utforming. 
Vi får av og til henvendelser fra funksjonshemmede 
som opplever at bussjåfører ikke vil ta dem 
med, og vi følger da opp disse problemene i de 
rette instansene. Rutiner for sjåfører og behov 
for økt holdningsarbeid er viktig. Her ble det 
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også påpekt at kollektivtrafikkoperatørene og 
hjelpemiddelsentralene bør samarbeide, slik at 
materiellet passer til hverandre. Arbeidet følges opp 
i 2018.

Vi har også fått et nytt reisedirektiv for buss der 
følgende nå gjelder:

• Rullestolens lengde kan ikke være over 1200 mm, 
 bredden ikke over 700 mm, og høyden ikke  
 over 1090 mm. Disse målene er uten bruker.

• Totalvekten inklusive bruker skal ikke  
 overstige 250 kg.

• Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart  
 på 10 km/t.

T-banen 
Vi har i 2017 også hatt fokus på kollektivtrafikken 
generelt, og ikke minst t-banen spesielt. Manglende 
tilgjengelighet på t-banen er blitt påpekt i 
budsjettinnspill, samt i møter med politikere og 
byråkrater. Hovedproblemet er fremdeles avstand/
høydeforskjell mellom vogn og perrong. 

NHF Oslo har i mange år etterspurt en 
kollektivtrafikk som ikke ekskluderer 
funksjonshemmede, spesielt etter at en rapport 
fra 2012 viste at 70% av T-banestasjonene i Oslo 
og Akershus var utilgjengelige, mens kun 30% 
nådde kommunens definisjon på tilgjengelig 
standard1. Spørsmålet vi fortsatt må stille oss 
selv i 2017 er: Hvordan er det mulig for Oslo 
kommune å bygge fremtidens T-banestruktur med 
dette gapet mellom vogn og perrong? Er dette 
inkluderende overfor funksjonshemmede?

Befaring sammen med Ruter på Helsfyr stasjon 
angående planlagt utbygging/utbedring. Vi 
har også hatt befaring på Bøler stasjon og flere 
stasjoner på T-banens linje 3.

Dette arbeidet vil fortsette i 2018 med fokus på 
høydeforskjell og avstand (gap/gæppen). 

1 Rapporten «Kartlegging av universell utforming 
ved metrostasjoner i Oslo og Akershus» (juli 2012) 
utført av Sweco på oppdrag av Ruter 

Befaring: NHF Oslo var en av flere organisasjoner som bidro på befaring på Helsfyr stasjon.
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Parkering
Vi holder kontakten med Bymiljøetaten 
(tidligere Trafikketaten) for et fortsatt samarbeid 
om parkeringsforholdene i Oslo. I 2017 har 
etaten avholdt to aksjonsuker der vi i ettertid 
har hatt evalueringsmøter. De offentlige 
parkeringsforholdene synes å være greie, men 
rapporter fra våre medlemmer tilsier at det er noe 
snaut med HC-plasser ved flere kulturinstitusjoner 
i sentrum. Problemet er de private 
parkeringsplassene ved offentlig tilgjengelige 
bygg. Her er det stadig store problemer. Dette 
samarbeidet fortsetter i 2018.

Det er prosjektet Bilfritt byliv som har vært sentral i 
vårt arbeid i 2017. Etterhvert når privatbiler skal fases 
ut av sentrum har vi fokusert på HC-parkeringsplasser 
ikke skal berøres, men heller økes. Vi har gjennom 
2017 sett at vårt arbeid har båret resultater med en 
økning av HC-plasser i Oslo. 

Vi har hatt flere møter med plan- og 
bygningsetaten når det gjelder HC-parkering 
innenfor Ring 1. Dette arbeidet vil fortsette i 2018. 

I tillegg har de nye parkeringsforskriftene fungert 
i et år nå. Dette har også vært en prioritert 
oppgave for oss. Dette arbeidet vil også fortsette 
i 2018. Vi fortsetter arbeidet med å påpeke 
behovet for flere HC-plasser som følge av fjerning 
av ordinære parkeringsplasser i arbeidet med 
Bilfritt Byliv.

Fjern Gæppen
Mellomrommet mellom t-banevogn og perrongen 
har vært et stort problem i mange år. Vi ønsket å 
rette litt ekstra fokus på denne type hindringer. 
Aksjonen #FjernGæppen ble gjennomført på 
Majorstuen t-banestasjon 18.april. Mange 
tillitsvalgte fra NHF samlet seg for å spre 
informasjon om problematikken. Dette ble en 
aksjon som fikk meget stor mediedekning og 

Fjærn gæppen: Vi modifiserte en av tbanens egne plakater til aksjonen. Flere medlemmer møtte opp på den 
spontane aksjonen.



18

saken ble omtalt både i TV, radio og aviser. Det 
ble laget et informasjonshefte som ble utdelt til 
passasjerer på t-banenettet i Oslo. Det ble også 
utviklet en plakat som ble hengt opp på t-banene. 
I forkant av aksjonen målte NHF Oslo gæppen på 
flere av t-banestasjonene som dokumentasjon 
og til bruk i sosiale medier. En Facebook side ble 
opprettet, der vi spredte informasjon og andre 
kunne dele sine historier. Gruppen har 640 
medlemmer, men vår informasjon nådde ut til 
over 10.000 gjennom Facebook. Arbeidet med å 
fjerne gæppen er ikke over og det er ønskelig med 
flere aksjoner i fremtiden.

Transportordningen for  
forflytningshemmede (TT) 
På forsommeren ba Velferdsetaten 
organisasjonene om innspill til nye 
transportkontrakter på fritidsreiser med rødt 
kort. NHF Oslo leverte felles høringssvar med 
Blindeforbundet, FFO Oslo, SAFO Oslo, NFU 
Oslo og HBF Oslo. Her påpekte vi blant annet 
at bestillinger må kunne gjøres hos det enkelte 
taxiselskap, via deres ordinære app’er, på nett 
eller ved «praiing på gata». For de som har fått 
innvilget reiser over bygrensa må reisene kunne 
bestilles som vanlige TT-turer og ikke via Samres 
– da vi fra «blå-kort-brukere» vet at Samres har 
dårlig kontroll på tilgjengelige biler.

Velferdsetaten visere fortsatt liten vilje til å 
bruke brukerrådet for TT som de oppnevnte 
i 2016 og rådet har fortsatt ikke blitt innkalt. 
Dette har NHF Oslo påpekt flere ganger gjennom 
Velferdsetatens brukerråd (for alle velferdsetatens 
arbeidsområder) og de har blant annet 
unnlatt å orientere brukerrådet når det er nye 
kontrakter på gang, eller om resultat av høringer. 
Rådsmedlemmene får heller ingen informasjon 
om hvilke andre personer som sitter i rådet.

Like før jul ble Velferdsetatens brukerråd (men 
ikke brukerrådet for TT) orientert om at man nå er 
mye nærmere en overføring av TT til Ruter. I frykt 

for at dette skulle drøye lyste Velferdsetaten ut 
nytt anbud på kjørekontor, men uten å inkludere 
brukerrådet eller brukerorganisasjonene. NHF 
Oslo reagerte sterkt på en slik framgangsmåte, 
som er i strid med både tidligere praksis og 
Velferdsetatens praksis for brukermedvirkning i 
anskaffelsesprosesser.

I forbindelse med budsjettinnspill til byrådet 
(tidlig på året) og budsjettdeputasjoner (høsten) 
har vi gitt følgende innspill om TT:

• billettprisen på TT må i løpet av en fireårs- 
 periode bli den samme som i den øvrige  
 kollektivtrafikken.

• antall turer for «gående» TT-brukere over 67 år  
 settes til 90 og må i løpet av fireårsperioden  
 økes til 150. 

For spesialbilkjøring har vi fått vite at sjåførene 
blir pålagt å samkjøre også TT-brukere med 
vedtak om alenekjøring. Vi får fortsatt en god del 
henvendelser på at det er blitt vanskelig å få bil 
og at folk får beskjed om at det ikke finnes ledige 
biler før om noen timer, mens sjåføren som til 
slutt kommer sier han har stått stille og ventet 
på tur i hele tidsrommet. Vi får også reaksjoner 
på at muligheten til å reise over bygrensen ikke 
er reell, samt at lovnadene om at de som ikke 
får arbeidsreiser fra NAV fortsatt skal få det som 
arbeidsreiser av kommunen brytes. På slutten 
av året fikk vi også informasjon om at en del nye 
spesialbiler har så bratt rampe at rullestolene 
lett tipper bakover, samt at det er vanskelig for 
sjåførene å få tunge passasjerer i manuell rullestol 
inn i bilen.

Arbeid
Det er beklagelig å observere at 
arbeidslivsstatstikken er stabil, med tanke 
på at sysselsettingsgraden for mennesker 
med funksjonsnedsettelser fortsatt er lav. Vår 
strategi har vært å vise hvordan og hvilke ulike 
virkemidler vil fremme deltakelsen til mennesker 
med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. BPA, 
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funksjonsassistanse, tilrettelegging av arbeidsplass 
og tilgjengelig transport er eksempler på 
forutsetninger for arbeidsdeltakelse. Oslo 
kommunes traineeordning for mennesker med 
funksjonsnedsettelser skal etableres som et varig 
tiltak og endrer navn til rekrutteringsordning for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette 
støtter vi, men som vi peker på, dette er ikke 
tilstrekkelig. NHF Oslo vil fortsette å følge opp 
kommunens arbeid på området, og jobbe for at 
Oslo kommune også følger regjeringens strategi. 
I mars holdt NHF Oslos regionleder en appell mot 
utvidet mulighet for midlertidige ansettelser, på 
en markering utenfor Stortinget.

Skole og utdanning
Lik rett til utdanning, herunder retten til å gå på 
sin nærskole, er en viktig sak for NHF Oslo. Vi tar 
opp retten til å gå på nærskole og problemene 
rundt segregering i skolen i alle relevante innspill 
til politikerne. Dette var et viktig punkt for oss i 
deputasjon med kultur- og utdanningskomiteen i 
høst. Vi leverte også høringssvar på utkastet til ny 
skolebehovsplan.

I forbindelse med Oslo-budsjettet tok vi igjen opp 
skolebehovsplanen og fokuserte på at alle barn skal 
ha rett til å gå på nærskolen. Ressursfordelingen 
må være slik at dette er et reelt valg. Vi var tydelige 
på at det er barnets behov for tilrettelegging 
som skal styre denne, ikke hvilken inntekt 
naboen har. I forbindelse med deputasjonen 
ble vi lovet innkalling til høringen om den nye 
ressursfordelingsplanen for Oslo-skolen. Likevel ble 
NHF Oslo ikke invitert til denne høringen.

Årets andre Oslo Funker hadde vi 7.11, med tema 
«Frafall i videregående skole blant elever med 
funksjonsnedsettelser». Innholdet ble veldig bra, 
deltagere var byråd Tone Tellevik Dahl, forsker Jon 
Erik Finnvold, Ida Dignes fra NHFU og ordstyrer 
Karl Haakon Sævold. Streaming av arrangementet 
fikk 4400 visninger og det har «nådd ut» til  
11 000 personer.

NHF Oslo sitter i Statped Sør-Øst sitt brukerråd 
som SAFO-representant. Dette er en arena som 
er sentral med tanke på viktige saksområder 
for skole og utdanning, og inkluderende 
opplæring har blitt løftet fram i disse møtene. 
Samarbeidet i SAFO på skoleområdet er bra. De 
tre SAFO-organisasjonene har funnet et felles 
utgangspunkt til tross for noe ulikt ståsted. SAFO 
sentralt har også arbeidet med å legge til rette 
for informasjonsutveksling og samarbeid mellom 
representantene i de ulike regionale Statped-
ene. 

Forskning viser at høyere utdanning er svært 
viktig for funksjonshemmedes mulighet til 
å få arbeid senere i livet. Vi løfter stadig 
argumentene om at en forutsetning for å kunne 
ta utdanning er tilgang til BPA, hjelpemidler, 
tilgjengelig kollektivtrafikk og arbeids– og 
utdanningsreiser. Det burde ikke være sånn 
at kun funksjonshemmede med ressurssterke 
foreldre skal få utdanning, fordi foreldrene stadig 
står på barrikadene for sitt barn.

Bolig
For NHF er det viktig at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne skal ha de samme muligheter til 
å skaffe seg egen bolig som andre. Dette året 
har vi gitt innspill til boligbehovsplanen. Vi har 
også møtt i Velferdsetaten for dybdeintervjuer i 
forbindelse med deres rapport om finansierings-
modeller for egeneide boliger for personer med 
funksjonsnedsettelser. Bolig var dessuten tema 
for tipssidene i medlemsbladet Quartens fjerde 
utgave dette året.

Levekår 
Økonomiske levekår har vært et viktig 
fokusområde for NHF Oslo siden 2013, og i 
juni samme år ble økonomiske levekår tatt 
inn i NHFs sentrale rammeplan. Følgelig ble 
økonomiske levekår viktig også i forbindelse 
med budsjettdeputasjonene i 2017. Når 



20

bydelene opplever kutt i sine rammetildelinger 
år etter år, får dette konsekvenser for tjenester 
og tilbud til byens borgere. Funksjonshemmede 
er en utsatt gruppe i denne sammenhengen, 
da mange av tjenestene de er avhengig av 
kommer inn under kommuneøkonomien. I 
august lanserte NHF rapporten «Hva koster det å 
være funksjonshemmet i Norge i 2017?» under 
Arendalsuka, denne avdekker interessante funn 
som er nyttig å vise til i vår argumentasjon. Vi 
refererte bl.a. til denne under årets deputasjoner. 
Regionleder ble også intervjuet av Klassekampen 
om denne undersøkelsen. Vi har også fått 
mange rapporter på mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som ikke lenger har råd til 
fysioterapi, enten ikke i det hele, eller i betydelig 
mindre grad etter at regjeringen innførte 
egenandeler også kronikere fra 1.1.2017 

Funklev
Funklev er et prosjekt med bakgrunn i NHFs 
satsning på økonomiske levekår, som tar sikte 
på å identifisere de mange ekstrakostnadene 
mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og på 
sikt sørge for endringer som gir et mer rettferdig 
stønadssystem og regelverk. Prosjektet startet 
opp i 2013. Innledende arbeid ble gjort i 2014 og 
2015, og opprinnelig plan var å ferdigstille i 2016. 
Prosjektet måtte imidlertid utsettes på grunn av 
sykdom i prosjektgruppa. Ved ny oppstart vil det 
bli aktuelt å ta inn også frafallet av diagnoselista 
for fri fysioterapi, som ble vedtatt fra 1.1.17. 
Dette utgjør en stor ekstra kostnad for mange 
funksjonshemmede.

Hjelpemiddelområdet
Inger Lise Kristiansen representerte NHF Oslo i 
brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen Oslo 
og Akershus, og Bjørn Hansen var vara. Vi har 
faste formøter før hvert møte i brukerrådet, her 
møter også Geir Eriksen og Jan Thorstensen 
fra Akershus, og Sverre Bergenholdt fra NAV Bil 
møter ved behov. Det spilles inn saker skriftlig til 
brukerrådet slik at en kan få svar på disse på selve 

møtet. Det er også lagt opp til erfaringsutveksling 
og samarbeid om saker med NHFs nasjonale 
nettverk. Samarbeidet med NHF sentralt er godt. 
Vi ser stadig at Hjelpemiddelsentralen bytter ut 
gode hjelpemidler med billigere varianter. 

Vi var tilstede med stand på hjelpemiddelmessen 
på Ekeberg 4. mai. Dette var for å være synlige i 
hjelpemiddelmiljøet, møte folk som allerede var 
medlem og verve nye!

Vi har gitt høringssvar på forslag til ny 
hjelpemiddeldistribusjon i Oslo.

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte 
kommunene til høring på hjelpemiddelordningen 
med frist 31.5 («En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling — for økt deltakelse 
og mestring - rapport fra et ekspertutvalg»). 
NHF sentralt, FFO og Ergoterapeutene lagde 
et notat som de ba regionlag/lokallag sende til 
sine kommuner, for å oppfordre kommunene 
til å sende negativt høringssvar til regjeringen 
vedr. flytting av deler av hjelpemiddelordningen 
fra stat til kommune. Dette gjorde vi til Oslo 
kommune, og de sendte et høringssvar som 
støttet vårt syn: «Oslo kommune mener at 
retten til hjelpemidler fortsatt bør hjemles i 
Folketrygdloven. Dagens finansieringsordning bør 
opprettholdes. Den sikrer at innbyggerne får de 
rettighetene de har etter loven uavhengig hvor de 
bor i landet.» I forbindelse med Statsbudsjettet 
foreslo Regjeringen igjen å starte utredning av 
overføring av store deler av hjelpemiddelområdet 
til kommunene – både finansielt og praktisk. Vi 
drev utstrakt lobbyvirksomhet for å stoppe dette 
og tok kontakt med både byrådet og sentrale 
opposisjonspolitikere på Rådhuset og fikk de 
til å gi tydelige signaler til egne partigrupper 
på Stortinget. Under budsjettdeputasjonen i 
Oslos Helse- og sosialkomite var vi tydelige på 
at en slik omlegging vil være kostnadsdrivende 
for kommunen og ba komiteen medlemmer ta 
kontakt med sine Stortingsrepresentanter. I tillegg 
sendte vi bl.a. eposter til stortingsrepresentanter 
fra Oslo, samt deres rådgivere, der vi viste 
til hvorfor forslaget var i strid med deres 
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partiprogram og ba dem stemme mot. Regjeringens 
forslag falt i Stortinget og NHF kunne notere en 
stor og viktig seier. 

DIT 2017
Fredag 31. mars 2017 arrangerte NHF Oslo 
for første gang konferansen DIT (design-
innovasjon-teknologi), og skapte med dette en 
årlig konferanse under fanen DIT, som erstatter 
den tidligere vårkonferansen. DIT vil ha ulike 
undertemaer innenfor design, innovasjon og 
teknologi årlig. DIT 2017 var en fagkonferanse 
der man utforsket byutvikling med universell 
utforming som grunnprinsipp. Tilgjengelighet 
representerer frihet, handlekraft og inkludering, 
men også nye perspektiver, skaperkraft og et 
framtidsrettet samfunn! Oslos ordfører Marianne 
Borgen (SV) åpnet konferansen, der Francesc 
Aragall, president i stiftelsen «Design for all» og 
hjernen bak den unike tilgjengelighetsstandarden 
i millionbyen Barcelona var hovedtaler. I tillegg 
bød DIT 2017 på deltakere som strategirådgiver 
innen fremtidstenkning Jan Dietz som presenterte 

rapporten «Handlingsrom for et universelt 
utformet samfunn» (2016), statssekretær Kai-
Morten Terning (Frp), Statsbyggs Åse Danbolt 
og Mette Jakobsen presenterte «Hvordan gjøre 
bevaringsverdige bygg tilgjengelige og 
inkluderende?» og Olav Boye Skøre fra 
musikkfestivalen Vinjerock delte sine erfaringer 
i innlegget «Framifrå utforming i fjellheimen!». 
Brukerperspektivet ble også representert, i en 
samtale med blant andre Lubna Mehdi fra Norges 
Døveforbunds Ungdom, Marianne Knudsen fra 
Norges Handikapforbunds Ungdom og Henning 
Knudsen fra Norges Blindeforbunds Ungdom. I 
tillegg til sitt innlegg «Improving Urban Spaces 
for all Citizens» deltok Aragall i en spennende 
samtale med Dietz og Tove Linnea Brandvik fra 
Norges Handikapforbund, som deltok i arbeidet 
med rapporten presentert av Dietz. Konferansen 
ble streamet via Facebook, og senere lagt ut på 
NHF Oslos YouTube-kanal. Mer enn åtti deltakere 
tok turen til konferansen, som ble holdt på 
Radisson Blu Alna, fordelt på flere offentlige 
etater, private næringsdrivende samt medlemmer 

#nokernok: Bildet ble spredd av enromt mange på Facebook, og ga god gjennomslagskraft og mye oppmerksomhet.
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i Handikapforbundet. Våre brukerrepresentanter 
ble invitert til å delta på konferansen, som et ledd 
i kompetanseheving og faglig påfyll. Universell 
utforming er viktig også i et helseperspektiv, 
fordi et samfunn som er universelt utformet 
også vil være et samfunn der det er fysisk lettere 
å delta og mindre belastende, uavhengig av 
funksjonsnivå. 

DTL og CRPD
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
(DTL) trådte i kraft 1. januar 2009. 3. juni 2013 
ratifiserte Stortinget FN-konvensjonen for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
Med denne ratifiseringen har funksjonshemmede 
fått et styrket diskrimineringsvern. Norge er 
forpliktet til å bekjempe diskriminering og 
fremme deltakelse på lik linje med andre på alle 
samfunnsområder. Det gjenstår en del ved at 
konvensjonen må implementeres i eksisterende 
lovverk og forvaltningspraksis. Norge har heller 
ikke ratifisert tilleggsprotokollen, så dette blir en 
kamp videre.

Med DTL og FN-konvensjonen har vi fått 
redskaper vi bruker både til argumentasjon mot 
offentlige myndigheter, men også i praktisk arbeid 
med konkrete saker. NHF Oslo har etablert et godt 
samarbeid og kommunikasjon med Likestillings- 
og diskrimineringsombudet. Vi har dialog omkring 
saker og vurderer kontinuerlig om saker skal 
meldes til ombudet. NHF Oslo har brukt loven i 

vårt arbeid for et mer tilgjengelig samfunn, med 
likestilling og likeverd for alle. Vi har informert om 
viktige prinsipielle uttalelser fra Likestillings- og 
diskrimineringsombudet (LDO) i medlemsbladet 
Quarten, på hjemmesiden vår og på Facebook. 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
I vår dialog med politikere og beslutningstagere 
vektlegger vi stadig hvor viktig brukerstyrt 
personlig assistanse er for samfunnsdeltagelse 
for funksjonshemmede. NHF Oslo har bidratt 
med innspill på hvordan Oslo kommune 
praktiserer BPA-ordningen, og bl.a. formidlet 
våre synspunkter under deputasjonen (helse- 
og sosial) ved budsjettbehandling høst 2017. 
Vi har lagt vekt på betydningen av BPA med 
hensyn til muligheten for å leve et aktivt og 
likeverdig liv med særlig vekt på muligheten for 
deltakelse i arbeidslivet. Likepersonsprosjektet 
«Saksassistanse Fra Frivillige» (SAFF-linja) har som 
en av sine oppgaver å bistå personer som ønsker 
å søke om BPA.

Gjennom søknader og klager i prosjektet 
«medlemspleie/hjelp til selvhjelp» gjør 
vi kommunen oppmerksom på forskrifter 
og rundskriv om BPA. Det å vise til lovverk 
og rundskriv gjør at medlemmene ofte 
får BPA i større grad. Prosjektet ser også 
gjennom tilbakemeldinger fra brukere at det 
er vanskelig å få BPA timer til handling og 
matlaging pga. internettbestilling av varer, og 
ferdigmatprodusenter som f.eks Fjordland. 

Vi benytter enhver anledning hvor vi møter 
politikere, for å synliggjøre for hvilke konsekvenser 
innstramminger i bydelsøkonomien får, 
eksempelvis det å ikke få nok BPA.

Helse/rehabilitering
Tilbudet til helsetjenester og rehabilitering 
for våre medlemmer er svært viktig. I året  
som har vært, har vi flere ganger pekt på at 
varmtvannsbasseng legges ned, at dette er 

Samtale: Tove Linnea Brandvik leder samtalen med Francesc 
Aragall og Jan O. Dietz.
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et stort tap for flere av våre medlemmer. 
Denne formen for terapi er veldig viktig for 
rehabiliteringen av forskjellige typer skader og 
funksjonsnedsettelser. Fra 2017 måtte også 
kronikere betale egenandeler på fysioterapi, 
noe som medførte at mange ikke hadde råd 
til denne viktige hverdagsrehabiliteringen. 
Samhandlingsreformen innebærer fortsatt 
særlige utfordringer. Kommunen får 
flere oppgaver innen rehabilitering, og 
pasienter kommer raskere og tidligere 
tilbake til kommunen etter behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Dette uten at det 
nødvendigvis følger økonomiske midler med. Ser 
vi dette i sammenheng med kuttene i bydelenes 
rammer har vi en stor utfordring. Oslo kommune 
har etablert en egen rehabilitering på Aker 
sykehus, dette er positivt.

NHF Oslo ser de største utfordringene i 
bydelene. I arbeidet med bydelsbudsjettene 
ser vi kutt i antall sykehjemsplasser og i 
hjemmetjenestene. Lite tilfredsstillende 
ergoterapitjenester fører til ventetid, som fort 
blir 6 måneder eller enda lenger. Vi har god 
nytte av våre brukermedvirkere i bydelene 
og i de ulike helseforetakene samt innspill fra 
medlemmer og enkeltpersoner. Vi har konstatert 
at rehabilitering når funksjonshemmede får en 
ekstra skade, ikke ser ut til å ta hensyn til at de 
har en grunnskade. Dette er tatt opp politisk 
ved flere anledninger. Fjerning av diagnoselista 
har dessuten gjort at flere funksjonshemmede 
ikke lenger er i økonomisk stand til å prioritere 
fysioterapi, noe som kan gi store negative utslag 
både for den enkelte og samfunnsøkonomisk.

Likepersonsarbeid i bydelene 
NHF Oslo har avsatte midler til likepersonsarbeid 
i Oslo. I tråd med intensjonen til tilskuddet, har vi 
i 2017 benyttet oss av midlene til å organisere og 
utvikle SAFF linja. Les mer om SAFF linja på side 
39.

ORGANISASJON
Årsmøte
Årsmøtet 2017 ble innledet med et kulturelt 
innslag fra dansegruppen til Trosterudklubben, 
regionleder Magnhild Sørbotten åpnet deretter 
offisielt årsmøtet 2017. Byråd Inga Marte 
Thorkildsen hilste til årsmøtet og vårt arbeid for 
en mer inkluderende by. På årsmøtet var det 29 
stemmeberettigede. Årsmelding og regnskap 
for 2016 ble enstemmig vedtatt. Videre ble 
ny rammeplan vedtatt og budsjettet fikk sin 
tilslutning. Nytt styre ble valgt: 

• Magnhild Sørbotten, regionleder (gjenvalgt)

• Grete Flattun, nestleder

• Oddvar Skogsletten, styremedlem (gjenvalgt)

• Geir Werner, styremedlem

• Signe Bøvolden, styremedlem 

• Snefrid Bergum, styremedlem

• Tamarin Varner, styremedlem (ny)

• 1.Hans Jørn Næss, varamedlem

• 2.Marius Korsell, varamedlem (ny)

• 3.Ann-Lisbeth Kreyberg, varamedlem 

Resolusjoner
Årsmøtet vedtok to uttalelser: «Aktivt og 
selvstendig liv- uansett bydel og lommebok!» og 
«Demokrati- er døren høy og porten vid». 

Landsmøtet
NHF sitt landsmøte ble arrangert på Lillestrøm 
16-18 juni. NHF Oslo stilte med en delegasjon på 
fire personer, nestleder Grete Flattun, Oddvar 
Skogsletten, Tamarin Varner og Randi Halden 
Larsen. Flattun var delegasjonsleder. I tillegg var 
første vara Marius Korsell tilstede som observatør. 
Av NHFU sine observatører var flere fra Oslo og 
flere av landsforeningene var representert med 
delegater hjemmehørende i Oslo. Også flere av de 
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ansatte var tilstede som observatører. Landsmøtet 
var sterkt preget av en ny giv og mye ungdommelig 
deltagelse. NHF Oslo deltok i debatten og 
hadde også på forhånd sendt flere forslag til 
landsmøtebehandling. Noen forslag ble vedtatt, 
andre ble vedtatt etter forbedringer gjort av 
sentralstyret eller redaksjonskomiteen. Flere saker 
skapte heftig debatt under landsmøtet, spesielt 
gjaldt dette formålsparagrafen, der sentralstyret 
ønsket å beholde setningen om at NHF sin 
primære målgruppe er bevegelseshemmede, 
samt forslaget om å innføre en paragraf der det 
åpnes for at landsmøtet i svært spesielle tilfeller 
kan gjøre unntak fra lovene. Karl Haakon Sævold 
fra HBF Oslo ble valgt inn i sentralstyret for fire 
år. Vår regionleder Magnhild Sørbotten sitter 
allerede i sentralstyret og ble på det påfølgende 
konstituerende sentralstyremøtet valgt som fast 
medlem til sentralstyrets arbeidsutvalg. Johannes 
Loftsgård og Jan-Egil Wigen Aasterud fra NHFU 
Oslo ble valgt som henholdsvis 2. og 3. vara til 
valgkomiteen.

Heder og utmerkelser 

Lokallagsprisen Ny Giv 
Ny Giv-prisen gikk i 2017 Norges Handikapforbund 
Ungdom Oslo. Laget har gått igjennom en 
formidabel revitaliseringsprosess. Både som 

gruppe og enkeltindivider gjør medlemmene stor 
og synlig innsats for våre interessepolitiske saker, 
det være seg gjennom medlemsarrangementer og 
møter, samarbeid med regionen eller som ivrige 
skrivere av leserbrev og brukere av sosiale medier.

Gullnåla
Under NHFs landsmøte i juni 2017 ble tidligere 
regionkontorleder i NHF Oslo og mangeårig tillitsvalgt 
i NHF Sverre Bergenholdt tildelt forbundets høyeste 
interne utmerkelse; Gullnåla. Han fikk utmerkelsen 
for sitt utrettelige arbeid i forbundets tjeneste, 
og har blant annet vært leder for Paralympics på 
Lillehammer i 1994. I tillegg har han vært en aktiv 
utøver og deltaker i handikapidretten. Etter at han 
gikk av med pensjon som regionkontorleder i NHF 
Oslo har han gjenopptatt sitt engasjement som 
tillitsvalgt i NHF Øst.

Hilsningstale: Byråd Inga Marte 
Thorkilsen hilste årsmøtet.

Landsmøte: Oslodelegasjonen
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Sølvnåla
Under NHF Oslos ledersamling i 2017 ble 
Oddvar Skogsletten, mangeårig tillitsvalgt og 
«livstidsmedlem» i forbundet tildelt NHF Oslos 
høyeste interne utmerkelse, Sølvnåla, for sitt 
utrettelige arbeid for organisasjonen. 

NHF Oslos hederspris
Regissør Mari Storstein, kjent for blant 
annet Novemberfilm/ TV2-serien «Søsken» 
ble tirsdag 26. september, tildelt Norges 
Handikapforbund Oslos høyeste eksterne 
utmerkelse «Hedersprisen». Storstein deltok 
selv på et Oslo Funkfest-arrangement i regi av 
Norges Handikapforbund Oslo denne kvelden, 
og ble overrasket med prisen foran en nesten 
fullsatt sal på Sentralen i Oslo. Årelang innsats 
Storstein får prisen for sitt mangeårige arbeid 
som dokumentarfilmregissør, med særlig fokus 
på funksjonshemmedes levevilkår i Norge. I 
regionstyrets begrunnelse står følgende: «Mari 
Storstein har gjennom flere år vist seg som en 
svært dyktig dokumentarfilmregissør, med en 
spesiell evne til å formidle funksjonshemmedes 
virkelighet. Med TV2/ Novemberfilm-serien 
«Søsken» har hun igjen stått fram som en 
strålende historieforteller. Mari Storstein 
har klart å formidle hverdagen for søskenpar 
og søskenflokker der den ene har nedsatt 
funksjonsevne, på en måte som er troverdig og 
gjenkjennbar hos de som er i samme situasjon. 

Samtidig skaper hun nærhet og engasjement hos 
seere i alle grupper. For dette tildeles hun Norges 
Handikapforbund Oslos hederspris.». 

Hedersprisen deles ikke ut hvert år, og har 
tidligere blitt tildelt blant andre: 

• Faridah Shakoor, festivaldirektør Abloom  
 filmfestival

• Traineeordningen i Oslo kommune (ved byråd  
 Aud Kvalbein)

• Ivar Johansen, lokalpolitiker

• Lars Rovik Ødegård, Bioteknologinemnda

NHF Oslo gratulerer alle årets prisvinnere!

Endringsprosessen 
Landsmøtet i 2015 vedtok å se nærmere på NHFs 
samfunnsoppdrag og organisasjonsstruktur. 
En gruppe «endringsagenter» fra alle ledd i 
organisasjonen, totalt 40 deltakere, har stått 
sentralt i prosessen. Endringsagentene har hatt 
medansvar for å forankre og formidle prosessen 
ut i alle ledd av organisasjonen. I løpet av 2016 ble 
det arrangert tre såkalte endringsagentsamlinger. 
NHF Oslo har hatt flere representanter i 
prosessen, fra lokallag, landsforeninger, 
administrasjon, sentralstyret og regionstyret. 
Oppdraget fra landsmøtet i 2015 var klart: 
Landsmøtet 2015 ber sentralstyret fremlegge et 

Overrasket: Oddvar Skogsletten var svært overrasket og glad da regionleder Magnhild Sørbotten overrakte ham 
Sølvnåla. Hederspris(t.h): Mari Storstein fikk NHF Oslos hederspris overrakt av regionleder Magnhild Sørbotten.
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#samMenomEnNytid

#sammenomennytid

forslag til landsmøtet 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 samfunnsoppdraget. 
Landsmøtet ber sentralstyret om å gi tilstrekkelig 
prioritet og ressursgrunnlag til en slik strategi- 
organisasjonsutviklingsprosess, sånn at den 
skaper bred forankring i organisasjonen, og at den 
involverer alle berørte parter, særlig de som skal 
være fremtidens tillitsvalgte, - ungdommen.

Under NHFs ledersamling i september 2016 ble 
endringsprosessen satt på dagsorden, og det ble 
gjort en omfattende arbeid i plenum og grupper 
for å bidra inn i prosessen nasjonalt. Under 
landsmøtet i 2017 ble den nye strategien vedtatt, 
og en ny kurs for tiden frem mot 2030 ble staket 
ut, under mottoet #sammenomennytid.

Medlemsutvikling
Norges Handikapforbund Oslo hadde i 2017 
en stabil medlemsmasse. NHF Oslo hadde 
31.12.2017 1481 medlemmer.

Regionstyret 
Regionstyret har avholdt 8 ordinære styremøter 
og behandlet 75 saker i 2017. Regionkontorleder 
har vært sekretær for styret og fulgt opp styrets 
vedtak. Regionstyret har blant annet arbeidet 
med en rekke interessepolitiske saker som 

TT-ordningen i Oslo, Oslo-budsjettet for 2018, 
universell utforming av reisekjeden, bilfritt byliv, 
BPA, arbeid mot hatefulle ytringer, arbeid og 
hjelpemiddelområdet samt ulike høringsuttalelser. 

Regionstyret har også ved flere anledninger 
vurdert egen organisasjon, blant annet ansvar 
og arbeidsfordeling i spennet tillitsvalgte 
og administrasjon, virksomhetsplan, 
endringsprosessen og ny strategi, landsmøtesaker, 
arbeidsformer innad i styret, Oslo Funker, egen 
ledersamling, medlemsrekruttering og satsing på 
våre lokallag. Forholdet til SAFO, har også vært 
oppe til behandling flere ganger innen styret. 
Videre er regionens økonomiske situasjon vært til 
behandling. Salget av tomten Folke Bernadottes 
vei 4 er en avgjørende brikke i det hele.

Lokallagene 
Ved utgangen av året var det 16 lokallag i NHF 
Oslo; fem bydelslag, ni landsforeningslag, NHFU 
Oslo og Handikaplaget Aktiv. I tillegg har NHF 
Oslo fem lokallag under administrasjon. Regionen 
arbeider for å gi medlemmene lokallagstilbud i 
hele byen. Dette betyr likevel at medlemmer over 
hele byen har tilbud om lokale medlemstilbud 
eller mer diagnoserettede tilbud gjennom sitt 
landsforeningslag. 

Bydelslagene
Bydelslagene arbeider ulikt. Noen har et 
interessepolitisk fokus, andre arrangerer turer og 
sosiale kvelder. Felles for de fleste bydelslagene 
er likevel at de opplever utfordringer med å 
rekruttere nye tillitsvalgte. Bydelslagene har hatt 
mange aktiviteter og sosiale sammenkomster for 
sine medlemmer. Lagene opplever også en positiv 
medlemsutvikling. 

Landsforeningslagene
Landsforeningenes virksomhet dreier seg først 
og fremst om likepersonsarbeid og informasjon 
om diagnose og behandlingsformer overfor 
fagpersoner, myndigheter og opinion. Tradisjonelt 

Logoen for #sammenomennytid
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har landsforeningene stått for det meste av 
rekrutteringen til NHF Oslos medlemsmasse. 
LFPS Oslo er det desidert største lokallaget i Oslo. 
Landsforeningene har et stor engasjement og 
tilslutningen til lagene har økt i året som gikk. 

NHFU Oslo (NHFU)
Har i 2017 hatt meget stor aktivitet og deltatt 
og arrangert flere samlinger for medlemmene. 
De har et meget aktivt styre som jobber godt 
med å bygge opp NHFU til å bli en god og solid 
organisasjon. NHFU har også i perioden hatt 
positiv medlemsvekst.

Lokallagenes økonomi
Lokallagenes økonomi varierer sterkt. Enkelte 
lokallag har en tilfredsstillende økonomi, mens 
andre sliter med å få endene til å møtes.

NHF Talentutviklingsprogram (TUP) 
Programmet går over to år med to helgesamlinger 
i året, til sammen fire samlinger. Deltakerne 
skal arbeide aktivt i periodene mellom 
samlingene. Målsettingen er å styrke deltakerne i 
påvirkningsarbeid. De velger selv områder eller tema 
de vil arbeide med. NHF Oslo har i denne omgangen 
fem (av tilsammen 11 deltakere), og samtlige har 
hatt godt oppmøte og stor grad av involvering. 
Tamarin Varner, Catharina Wesenberg, Salamatu 
«Sally» Kamara, Sadia Jabeen Iqbal og Even Østgaard 
Petterson deltok fra NHF Oslo. Deltakerne følges opp 
og involveres i aktuelle aktiviteter i regionen. NHF 
Oslo har gitt tilskudd til talentutviklingsprogrammet 
fra barne- og ungdomsstiftelsen. 

Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Det sentrale rådet for funksjonshemmede i Oslo 
er et rådgivende organ for både byrådet og 
bystyret i Oslo kommune. NHF Oslo er i perioden 
2016-2017 representert ved Bjørn Hansen (også 
i arbeidsutvalget) og som vara Grete Flattun. 
I tillegg sitter kontorleder Jørgen Foss som 
politisk oppnevnt vara. Rådet gir høringssvar 

samt at de selv setter egne saker på dagsorden. 
Rådet har i 2017 etablert fire arbeidsgrupper 
i tillegg til arbeidsutvalget. Alle har hatt ulike 
ansvarsområdet. Gruppene skal komme med 
synspunkter på høringssaker på sitt felt, gi innspill 
til arbeidsutvalget om aktuelle saker og ta initiativ 
til saker som rådet bør arbeide med innenfor dets 
mandat og arbeidsprogram. 

Saker som rådet særlig har engasjert seg i. 

1.  Kommunens oppfølging av NOU 2016:16,  
  på lik linje.

2.  Ruters nedleggelse av holdeplasser,  
  holdeplasstrukturen i byen.

3.  Bilfritt byliv. Prosjektleder orienterte i et  
  rådsmøte, og byutviklingsbyråd Hanna  
  E.Marcussen møtte rådets arbeidsutvalg i  
  etterkant. 

4.  Osloskolen. Skolebyråd Tone Tellevik Dahl  
  møtte rådet.

5.  Digitalisering av kommunens tjenester. Byråds- 
  avdeling for finans orienterte i et rådsmøte. 

6.  Byrådets forslag til budsjett for 2018.  
  Finansbyråden møtte rådet og bydelenes råd  
  for å  orientere om forslaget. 

7.  Boliger / egne hjem til personer med  
  utviklingshemninger.

8.  Arbeid, særlig for personer med  
  utviklingshemninger. Byråd for næring og  
  eierskap Geir Lippestad møtte rådet og  
  bydelenes råd på et felles møte. 

9.  Vold og overgrep, som særlig personer med  
  funksjonsnedsettelser kan være utsatt for.

10. Unge på sykehjem.

11. Hvordan bibliotekene i Oslo er tilgjengelige.
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Det har i 2017 vært avholdt seks møter i 
rådet. Det har vært avholdt to fellesmøter 
med bydelenes råd for funksjonshemmede. 
Arbeidsutvalget har vært i møte med bystyrets 
finanskomite for å presentere og utdype 
rådets syn på byrådets budsjettforslag. 
Utvalget har møtt helse- og sosialkomiteen to 
ganger, i høst for å orientere om rådets syn på 
byrådets handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser, og i februar for å diskutere 
byrådets «Boligbehovsplanen for Oslo kommune 
2017 – 2020», som rådet for øvrig ikke hadde 
fått på høring, Arbeidsutvalget har videre vært i 
møte med ordføreren sammen med partiene for 
å diskutere funksjonshemmedes muligheter og 
begrensninger til å være aktive i politikken. 

Samlinger og kurs
NHF Oslo organiserte i 2017 samlinger og kurs 
for medlemmer og tillitsvalgte. Den tradisjonelle 
ledersamlingen ble holdt med godt oppmøte. 
I tillegg ble det arrangert egne «minikurs» 
på kveldstid i NHF Oslos kontorlokaler i Folke 
Bernadottes vei 2. Begge disse ble raskt fulltegnet. 
Utover egne kurs får medlemmer i NHF Oslo 
tilbud og informasjon om deltakelse på NHF Øst 

omfattende kurstilbud. Brukerrådsrepresentanten 
ble tilbud egne kurs i samarbeid med SAFO. 

Ledersamlingen 
15-17.september ble den årlige ledersamlingen 
avholdt på Soria Moria Hotell. Med 
organisasjonsprosessen og vedtakene på 
landsmøtet som bakteppe samlet lederne for 
lokallagene, regionstyret og administrasjonen seg 
for å diskutere og planlegge den nye fremtiden til 
NHF Oslo. Gjennom innlendinger og gruppearbeid 
jobbet deltagere målrettet for å stake ut en 
ny kurs. Vara ordfører i Oslo Khamshajiny 
Gunaratnam gjestet samlingen og snakket om 
en inkluderende by og hvordan inkludere alle 
mennesker i vår by.

OsloFunker 
Oslo Funker er en debattserie som arrangeres to 
ganger i året, og her ønsker vi å samle mennesker 
på kryss og tvers av organisasjoner og partier for 
å diskutere viktige spørsmål som angår personer 
med funksjonsnedsettelser i Oslo. 

Må det å være miljøvennlig settes opp mot 
det å ha en funksjonsnedsettelse, eller kan de 

Ny strategi: Temaet på ledersamlingen var den nye strategien og veien videre.
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to kombineres? Dette var tema på årets første 
OsloFunker i januar. Byråd Lan Marie Berg deltok 
og svarte på spørsmål fra de fremmøtte. Her 
deltok også styremedlem i NHFU Oslo, Hilde Sofie 
Nilsson, og forsker Gro Sandkjær Hanssen. Møtet 
var svært godt besøkt, i tillegg til at vi streamet 
arrangementet live på facebook og la det ut 
på faceboooksiden i etterkant. Det ble en lang 
samtale mellom salen og panelet, og forskeren 
mente dette var dialog på sitt beste mellom byråd 
og befolkning!

I november tok vi debatten om den segregerte 
Osloskolen og frafall i videregående skole. Hva 
gjør man egentlig for at flere skal kunne velge 
å gå på sin nærskole? Hva skal til for at flere 
skal kunne få muligheten til å gjennomføre 
videregående skole. Skolebyråd Tone T. Dahl 
deltok, sammen med forsker Jon Erik Finnvolden 
og Ida Hauge Dignes som er nestleder i vår 
ungdomsorganisasjon. Møtet ble streamet og 
visningstallene var svært gode.

For å finne våre to siste Oslo Funker-arrangement 
på YouTube, søk opp kanalen til Norges 
Handikapforbund Oslo. 

SAMARBEID OG ALLIANSER 
NHF Oslo legger stor vekt på å bygge allianser og 
legge opp til samarbeid med ulike organisasjoner 
og interessegrupper. Særlig har vi et godt 
samarbeid med andre organisasjoner innenfor 
vårt interessepolitiske felt. Vi ser at dette er en 

måte å jobbe på som blir viktigere og viktigere 
for å få gjennomslag for våre saker. Å være en 
medspiller til så vel kommunale etater, offentlige 
kontorer som private er svært viktig for oss. 
Denne formen for samarbeid synes blant annet 
gjennom vår deltakelse i råd, utvalg møter 
osv. Blant annet bør nevnes den tjenesten vår 
tilgjengelighetsrådgiver bidrar med i forhold til 
utbyggere, arkitekter osv. Dette er tjeneste vi 
yter i all hovedsak gratis for å bidra til et mer 
universelt samfunn. 

Internt
Vi samarbeider tett mellom regionene på 
Østlandet, landsforeningene og NHFU. Dette 
gjelder både på prosjektbasis, i forhold til 
medlemsblader og andre aktiviteter som kursing 
og gjennomføring av større arrangementer. 
Ettersom både vi og NHFs hovedkontor er 
lokalisert i Oslo har vi også et nært samarbeid 
med sentralleddet i organisasjonen.

Eksternt samarbeid
Det er naturlig for oss å samarbeide med 
SAFO organisasjonene Norsk Forbund for 
Utviklingshemmede og Foreningen Norges 
Døvblinde, men vi har også hatt et svært nært 
samarbeid med Rådet for funksjonshemmede, 
Blindeforbundet, Unge Funksjonshemmede og 
med FFO i Oslo. Norske Servicehunder og NHF 
Oslo har mange sammenfallende medlemmer og 
interesser, og et samarbeid her har derfor vært 
naturlig. Vi samarbeider også tett med andre 

OsloFunker: Lan Marie Ngyuen 
Berg fra byrådet og forsker Gro 
Sandkjær Hanssen på Oslo Funker.
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organisasjoner som Norges Idrettsforbund, Skeiv 
Ungdom, Ridderuka og andre. Vi har i 2017 også 
samarbeidet en del med Traineeordningen for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, som er 
i regi av Oslo kommune. Samarbeidet omfatter 
blant annet å spre informasjon om nye stillinger 
som lyses ut i ordningen. I 2017 deltok vi på Pride 
Week og hadde således et samarbeid med «Skeiv 
Verden». Både Frivillighet Norge og LNU deltok på 
vår ledersamling.

Helse Sør-Øst
NHF Oslo spiller en aktiv og sentral rolle i 
samarbeidet innen NHFs regioner i Helse Sør-Øst 
(HSØ)-området. Våre landsforeninger mottar en 
god del av midlene som tildeles regionen og som 
retter seg opp mot spesialisthelsetjenesten. Her 
ber vi dere også se årsmeldingens siste sider der 
lagene beskriver sin aktivitet. Helse Sør-Øst er 
med å finansierer prosjektet «Hjelp til selvhjelp» 
der vi bistår pasienter med en sosionom som 
hjelper i en jungel av regelverk. Les mer om 
prosjektet under «Hjelp til selvhjelp». Mye av 
midlene fra Helse Sør-Øst går til å administrere 
og følge opp brukerrepresentanter innen 
området helse. NHF Oslo får hvert år en rekke 
henvendelser og vi bistår medlemmer, og andre 
i forhold til spesialisthelsetjenesten. Vi har også 
startet utviklingen av OsloF som vil kunne være 
en nettbasert brukerstemme. Noe av midlene 
er også benyttet til faglig påfyll og utvikling av 
brukerrepresentanter og samarbeid med for 

eksempel rehabiliteringsinstitusjoner, Abloom og 
andre. 

Seksualitetssamlingen for unge 
funksjonshemmede på Hamar i 2017
Den 3.-5. november 2017 arrangerte NHF og 
NHFU en samling på Scandic hotell, Hamar. 
Temaet for samlingen var seksualitet, identitet, 
svangerskap og samliv for unge mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Vår målgruppe var våre 
medlemmer mellom 13 og 35 år. Målet med 
samlingen var å øke kunnskapen og bevisstheten 
rundt tema som seksualitet, identitet, 
svangerskap og samliv. Dette er informasjon unge 
mennesker med nedsatt funksjonsevne vanligvis 
ikke får gjennom vanlig seksualundervisning på 
skole og som oppleves som et tabu i møte med 
helsevesenet, skole og samfunnet generelt. Vi 
ønsket også å bidra til å skape et nettverk blant 
deltakerne slik at de fikk et fellesskap der de kan 
dele erfaringer og drøfte utfordringer. Vi ønsket 
å utfordre tanken om at funksjonshemmede ikke 
har en seksualitet og ikke kan ha et «normalt» 
samliv eller få barn og styrke deltakernes tanker 
om egen kropp og identitet. 

Gjennom et variert program og flere parallelle 
bolker og samtalegrupper, tok vi opp tema som 
kjønnsidentitet, seksualitet, legning, svangerskap 
og samliv, seksualitet og assistansebehov, selvtillit 
og overgrep. 

Seksualitetssamlingen for unge funksjonshemmede på Hamar i 2017
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Responsen på kurset var enorm. Ikke bare var 
kurset mer enn fulltegnet, men vi har sett ett 
behov for videre satsning og skal gjennomføre en 
tilsvarende samling i løpet av april 2018. Dette 
er et tema våre medlemmer og andre ønsker å 
fortsette å belyse. 

Totalt antall deltakere på samlingen var 71, 
inkludert assistenter og forelesere.

Samlede utgifter på samlingen var kr. 
316 045. Samlingen ble finansiert med 
midler fra Ekstrastiftelsen og HSØ. NHFs 
ungdomsorganisasjon NHFU har hatt 
administrativt ansvar for samlingen, og 
regnskapet er ført på eget prosjekt i NHFU. 
Prosjektregnskapet blir revidert av PWC. 

Deltakere fra HSØ-området og finansiering med 
midler fra HSØ
Fra de 5 NHF-regionene under Helse Sør Øst, 
deltok 37 deltakere og assistenter. 

NHF-regionene Agder, Oslofjord Vest, Oslo, 
Innlandet og Øst delfinansierte samlingen med 
HSØ-midler på kr. 25.000 fra hver region; totalt 
kr. 125 000. Midlene ble brukt til å dekke reise og 
opphold for deltakerne og assistenter fra HSØ-
området, samt andel av kostnader for forelesere, 
honorar, materiell og administrasjon.

SAFO Helse Sør-Øst
(SAFO- samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner- består av 
NHF, Norsk forbund for utviklingshemmede og 
Foreningen Norges døvblinde)

Organisasjonsleddet SAFO Sør-Øst ble formelt 
lagt ned i 2015. Dette for å styrke det lokale SAFO 
Oslo. Det er i etterkant etablert SAFO Helse Sør-
Øst som arbeider særskilt med brukeroppnevning 
innenfor Helse Sør-Øst. Det er gjennomført to 
konferanser som NHF Oslo har deltatt på.

SAFO Oslo 
Styret i SAFO Oslo består av en fra hver 
medlemsorganisasjon, og ledes for tiden av 
Magnhild Sørbotten fra NHF Oslo. Det er skrevet 
høringsuttalelser gjennom året i all hovedsak 
rettet opp mot kommunen. SAFO Oslo har som 
hovedoppgave å koordinere brukermedvirkere 
til rådene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, brukerråd i helsevesenet, og NAV. 
SAFO Oslo fikk formelt organisasjonsnummer 
i 2016. Regionkontorleder i NHF Oslo er 
koordinator for SAFO Oslo. 

NAV-hjelpemiddelsentralen 
NAV-hjelpemiddelsentral er en viktig aktør 
og samarbeidspart for NHF Oslo. Regionen 
sitter i NAV-hjelpemiddelsentrals brukerutvalg. 
NHF Oslo har en nødvendig dialog med 
Hjelpemiddelsentralen. NHF Oslo får et 
redaksjonelt bidrag til sitt medlemsblad Quarten 
fire ganger i året fra NAV-Hjelpemiddelsentral 
ved Bente Kaldheim. Dette har i 2016 også 
blitt delt med andre, regionale medlemsblader 
i NHF-systemet. Det foregår også ide- og 
informasjonsutveksling i forbindelse med 
ytterligere saker, samt dekning av arrangementer 
som «Brukernes Dag».

Ombud 
NHF Oslo har etablert et godt samarbeid med 
«pasient- og brukerombudet» i Oslo og «sosial- og 
eldreombudet» i Oslo (POB). Dette ombudet er 
en viktig allianse i forhold til rettigheter og tilgang 
til tjenester både innenfor helse og tjenester på 
kommunalt nivå. 

I 2017 har det ikke vært noen faste møter 
mellom NHF Oslo og POB, men «veien er kort» 
når det gjelder å ta kontakt. Vi følger med i 
hverandres arbeid og har telefonsamtaler hvis 
det skulle være noe. Det har vært henvist saker 
begge veier, det gjelder særlig i NHF Oslo sitt 
prosjekt medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp». En 
av årsakene til at det har vært litt mindre kontakt 



32

i 2017 enn i 2016 kan være at det ikke har vært 
aktivitet på SAFF-linjen i 2017. (Les mer under 
avsnittet medlemspleie/«hjelp til selvhjelp»).

En annen viktig samarbeidspartner er Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO). I saker som 
dreier seg om diskriminering henviser vi ofte til 
LDO, dette gjelder spesielt i saker om manglende 
tilgjengelighet, men også annen diskriminering. 

Det informeres om ombudene på relevante 
medlemsarrangementer. 

Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet er en aktuell 
samarbeidspartner i vårt arbeid med 
opplæring for elever og studenter med 
funksjonsnedsettelser. Utdanningsdirektoratet 
sitter på viktig skolefaglig og juridisk kompetanse 
som vi benytter oss av. 

Tilgjengelige møtelokaler
Når vi arrangerer møter og kurs er vi 
opptatt av at lokalene tilfredsstiller enn viss 
tilgjengelighetsstandard. Dessverre er det ikke 
mange av Oslos samfunnshus og utleielokaler 
som har tatt universell utforming på alvor ennå. Vi 
har et godt samarbeid med Sagene samfunnshus 
som tilbyr utleielokaler av tilgjengelig standard til 
en overkommelig pris for en frivillig organisasjon. 
Vi har også lagt en god del arrangementer til 
Sentralen som arena for våre tilstelninger.

Stopp Hatprat 
Stopp Hatprat er en kampanje for 
menneskerettigheter og mot hatprat på nett. 
Hatprat senker menneskeverd og er skadelig 
for både individer, grupper og samfunn. Noen 
er særlig utsatt på grunn av sin identitet slik 
som funksjonshemmede, skeive, personer med 
minoritetsbakgrunn, kvinner, osv. Felles for disse 
er at de skiller seg fra samfunnets normer eller 
forventninger til hvordan man skal være. Hatprat 

er et hinder for deltakelse og demokrati. Siden 
1. september 2015 har sekretariatet til Stopp 
hatprat ligget under NHF Oslo. Kampanjen har 
derfor hatt et særskilt fokus på å synliggjøre 
hatprat på bakgrunn av funksjonsevne. Eirik Rise 
vært ansatt som kampanjerådgiver siden 2016. 
Han har vært koordinator i kampanjen og var 
initiativtaker til å starte kampanjen i Norge og har 
vært med i kampanjen siden 2012.

I 2017 har kampanjen hatt flere store og små 
aktiviteter. En av årets viktigste aktiviteter 
var opprettelsen av en gruppe på åtte 
ungdomsambassadører. Disse var forbilder fra 
hele landet som har holdt appeller, workshops, 
skrevet leserinnlegg, deltatt i debatter med 
mer. De har selv valgt hva de ønsker å fokusere 
på som ambassadører og kampanjekomiteen 
og kampanjerådgivers oppgave har i stor 
grad vært å støtte opp om dette arbeidet. Av 
aktiviteter er det verdt å nevne ukelangt kurset 
for ungdomsarbeidere fra Norge og resten 
av Europa sammen med ERASMUS+: Aktiv 
Ungdom i februar hvor de lærte hvordan de 
kan lære ungdom hva hatprat er og hvordan 
svare. Et annet var femdagers treningsseminar 
i motnarrativer (hvordan lage motfortellinger 
som svar til hatprat) for ungdom i Stavanger i 
juni. Her deltok ungdommer fra hele Norden og 
lagde et ungdomsbudskap og motnarrativ som de 
presenterte på møte i nordisk ministerråd. 

Videre har ambassadørene tatt initiativ til 
debatt om samehets i Tromsø i september 
og heldagsworkshop i hvordan svare hatprat 
i Drammen i november. Vi har workshop 
for NTL, NAV, Jødisk trossamfunn, Eurodesk 
(ungdomskontorene i Norge), aksjonshelg 
med Fagforbundet Ung og Norsk Folkehjelp 
solidaritetsungdommen, workshop på festival 
mot rasisme med SNU, fellesworkshop med 
Antirasistisk senter og utekontaktene i Oslo, 
workshop for ungdomsfylkestinget i Molde, stand 
på Jentivalen, dialogmøte med ungdommer 
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tilknyttet SALTO-nettverket og ikke minst workshop 
på NHF Oslofjord Vest sitt årsmøte i april. 
Kampanjen har også markert 22. juli som den 
europeiske dagen for ofrene for hatkriminalitet.

Kampanjen har vært representert i 
hatkriminalitetsnettverket til Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO), 
kampanjereferansegruppen til Barne-, 
ungdoms og familiedirektoratet og 
forskningsprosjekter med blant annet Institutt for 
samfunnsforskning og HL-senteret. Håndboken i 
menneskerettighetsundervisning mot hatprat – 
«Bookmarks» og håndboken i motnarrativer og 
alternative narrativer «We CAN!» som lanserte 
i 2017 har vært sentrale ressurser og disse la 
grunnlaget for treningsseminaret i Stavanger. 
Det har vært fokus på å heve kompetansen til 
kampanjen i hvordan bruke motnarrativer og 
menneskerettighetsundervisning i aktivitetene mot 
hatytringer for at kampanjen selv skal lære samt 
kunne lære bort hvordan svare.

På arrangementene og blant ambassadørene 
har det deltatt personer med synlige og ikke-
synlige funksjonshemminger. Fokuset har vært 
på hatytringer som fenomen på tvers av ulike 

grunnlag og har bygget på deltakernes egne 
erfaringer og forståelse av problemet. Personer 
med funksjonshemminger har deltatt og blitt 
oppfordret til å delta på samtlige arrangementer 
i regi av kampanjen. Det har vært vektlagt å gjøre 
aktivitetene tilgjengelige og synlig i «funkis»-
ungdomsmiljøene og det har vært budsjettert 
særskilt for tilrettelegging. 

Stopp hatprat har ved årsskiftet til 2018 nådd 
over 10 000 følgere på Facebook, en økning på 2 
000 fra 2016. Vi har kommunisert via nyhetsbrev, 
nettside og Facebook til følgere, nettverk og 
relevante ungdomsorganisasjoner, ungdomsråd, 
ungdomspartier og ungdomsarbeidere. 
Ungdomsnettverket har opplevd en økning 
i interesse fra både organisasjoner og 
enkeltindivider. Kampanjen har blitt støttet 
av Barne- og likestillingsdepartementet, 
UNESCO-kommisjonen i Norge, LNU Mangfold 
og Inkludering og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet.

AOF 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en 
samarbeidspartner i forhold til opplæring og 
kursing av medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo 

Stopphat: Stopp hatprat-ambassadørene 2017. Øverst til høyre; workshop i 
motnarrativer 17.-20. juni

Workshop NHF Indre Oslofjord Øst 29. april.
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har et formalisert samarbeid med AOF Oslo 
og Akershus, som er den avdeling i AOF NHF 
Oslo ligger under. Vi har i 2016 hatt nødvendig 
kontakt med AOF avdelingen som har ivaretatt 
et minimum av bistand og vi har mottatt tilskudd 
til rapporterte kurs. Vi har forhåpninger om et 
tilfredsstillende samarbeid framover. 

Norske Servicehunder
I 2013 ble NHF utfordret av Norske 
Servicehunders forening om å bistå i deres 
arbeid for tildeling av servicehunder og en 
fremtidig rettighetsfesting av slik tildeling 
på lik linje med førerhund-ordningen. Pt. er 
det Norges Blindeforbunds førerhundskole 
(Veiviseren) som står for tildelingen. NHF sendte 
utfordringen videre til NHF Oslo som takket ja, og 
innledet dialog med foreningen samt rettet en 
formell henvendelse sammen med foreningen 
til Arbeids- og sosialdepartementet. Dette 
medførte til at NHF Oslo av departementet fikk 
en «brobyggerrolle» mellom Veiviseren/NBF og 
foreningen. I forbindelse med statsbudsjettet 
ble det avslørt at stønad til servicehund blir 
innført som en permanent, rammestyrt ordning, 
med 5.8 millioner kroner for 2018. Det er nå 
foreningen som følger opp dette og nye kriterier 
skulle være på plass innen 1. januar 2018. Norske 
Servicehunder deltok i en møterekke med NAV 
om premisser og retningslinjer for den faste 
ordningen.

Idretten
NHF Oslo har et tett samarbeid med Norges 
Idrettsforbund og idrett for funksjonshemmede. 

Kommunikasjonsarbeidet 
God kommunikasjonsflyt mellom tillitsvalgte, 
lokallag og administrasjon er en forutsetning 
for en samlet organisasjon med et helhetlig 
og tydelig budskap utad, som igjen er en 
forutsetning for interessepolitisk gjennomslag. 
Det å møtes ansikt til ansikt på kurs og samlinger 
er viktig i denne forbindelse, men også god 
kommunikasjon med medlemsmassen generelt 
og oppmerksomhet i mediene er viktige aspekt. 
I tillegg ser organisasjonen nødvendigheten av 
god kommunikasjon med politikere og byråkrati, 
for at de demokratiske prosessene i samfunnet 
skal kunne opprettholdes på en god måte. 
En helhetlig og samlet kommunikasjon utad 
til medier og sosiale medier er også et viktig 
fokusområde for oss. NHF Oslo ønsker å fremstå 
som samarbeidsvillige og løsningsorienterte, og 
søker å unngå den tradisjonelle «offerrollen» 
funksjonshemmede ofte blir tildelt i media.

Internkommunikasjon
I 2017 har internkommunikasjon primært foregått 
via epost, samt en del i grupper på Facebook-
messenger og Skype for Business. Nytt intranett 
ble introdusert ultimo desember 2016, og tok 
i stor grad over den funksjonen felles-epost 

Seier: Servicehund blir innført som permanent, rammestyrt ordning.
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har hatt i 2017. Organisasjonskonsulenten, 
regionleder og vår interessepolitiske rådgiver 
har hatt jevnlig kontakt med våre tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter i de forskjellige rådene 
og utvalgene, primært via epost, Facebook-
messenger og per telefon. Vi bruker også en 
del ressurser på å ta imot henvendelser og 
videreformidle kontakt til både Pasient- og 
brukerombudet, FFOs rettighetssenter, Jussbuss 
og Likestillings- og diskrimineringsombudet. I 
2017 har det dessuten blitt naturlig å sende en 
del henvendelser som tidligere ble sendt ut av 
organisasjonen til vårt nye prosjekt «Hjelp til 
selvhjelp» /medlemspleie. 

Nettsiden
De nye nettsidene som ble lansert i 2015 har 
som i 2016 hatt som hovedfokus å presentere 
informasjon av mer generell og varig karakter enn 
nyhetssaker, da disse heller er blitt publisert på 
vår facebook-side. Nettsidene skal være et sted for 
informasjon om organisasjonens sammensetning, 
prinsipper og fokusområder. Som tidligere har 
NHF Oslo en egen emneknapp for hytteutleie, et 
viktig medlemstilbud. Medlemsbladet Quarten 
har en sentral plass på forsiden, slik at den 
elektroniske utgaven av denne er lett tilgjengelig. 
Ved å klikke seg inn på denne får man også tilgang 
til word-fil med hele utgaven, for de av våre 
medlemmer som er svaksynte/benytter leselist.

Medier
Regionkontoret arbeidet i 2017 opp mot både 
lokal og nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan 
nevnes: 

• I mars 2017 skrev en av våre dyktige, unge  
 NHFUere et innlegg i Aftenposten Si:D, rettet  
 til kommunal- og moderniseringsminister Jan  
 Tore Sanner. Innlegget fikk hovedoppslaget  
 på ungdomssiden i avisen, og etter kort tid kom  
 Sanner med et svar. Debatten rullet også videre  
 da boligforskere heriblant Jon Guttu tok opp  
 tråden og skrev nye tilsvar. De tre sakene nådde  
 henholdsvis omtrent 2000, 1500 og 900  
 brukere på Facebooksiden vår, i tillegg til at de  
 ble mye delt.

• I samme måned fikk vi dessuten god spredning  
 på et leserinnlegg om trikkeholdeplasser, som  
 ble publisert i flere av Dagsavisens aviser samt  
 i Klassekampen. På vår Facebookside alene  
 nådde den nesten 10.000 lesere.

• Regionleder Magnhild Sørbotten ble  
 intervjuet i Klassekampen i forbindelse med  
 LO i Oslos markering utenfor Stortinget 20.  
 mars, der forbundsleder Arne Lein holdt appell  
 om endringene i arbeidsmiljøloven.

• Fjern Gæppen-kampanjen i april ble dekket av  
 både NRK Østlandssendingen og i lokalnettavisen 
 Vårt Oslo, sistnevnte med flere artikler.
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01/2017 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

Medlemmer over hele landet markerte 
FN-dagen med demonstrasjon. 
Side 4

BPA-demonstrasjon

NHFU-leder fra Oslo
Bli kjent med den nye  
NHFU-lederen i portrettet!
Side 14

Grønt skifte- for alle?  
Hvordan skal funksjonshemmede 
i Oslo få delta i det grønne skiftet?
Side 6

quarten

02/2017 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

quarten

Tippemidler
Tippemidlene er truet av ny 
Spillmelding.
Side 29

DIT-konferansen
Suksess for DIT-konferansen og 
internasjonal hovedtaler.  
Side 4

- Aksjon skapte blest  
Side 13

BPA
Brukerstyrt personlig 
assistanse: Hvem, hvorfor  
og hvordan?
Side 26

Heder til hedersmann 
Det var en stolt og rørt Sverre 
Bergenholdt som kunne motta  
NHFs gullnål under landsmøtet. 
Side 20

NHF har markert seg over hele 

landet gjennom valgkampen. I 

Oslo slo vi til med både valgstand 

og valgintervjuer- sistnevnte med 

tusenvis av treff på Facebook! 

Side 11

Synlige i 

valgkampen

quarten

03/2017 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

quarten

Det nye garderobeanlegget på Solvik 
Camping har ikke gått upåaktet hen. 
Side 24

Seier i statsbudsjettet  
Endelig kom svaret Norske Service-
hunder har kjempet for i en årrekke.
Side 32

Singer-protest  
Den kontroversielle moralfilosofen  
ble møtt av protester.
Side 26

Fikk pris

04/2017 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

quarten

• NHF Oslo bisto NHF sentralt for å få videoen  
 om viktigheten av universell utforming spredd.  
 Gjennom kontakter i Dagbladet fikk vi videoen  
 lansert der, noe som ga over 50.000 visninger  
 på kort tid.

• Sørbotten ble intervjuet av Dagsavisen  
 angående en sak om bilfritt byliv i juni.

• Fredag 8. september figurerte regionleder  
 Magnhild Sørbotten i et stort oppslag i  
 Klassekampen, der temaet var økte  
 levekostnader og forverrede levekår for  
 funksjonshemmede.

• 25. oktober ble regionleder Sørbotten  
 intervjuet i forbindelse med en sak om  
 parkering i lokalnettavisen VårtOslo.

• 27. oktober var den omstridte, australske  
 moralfilosofen Peter Singer invitert til å holde  
 høstens ex.phil-forelesning på Universitetet  
 i Oslo. En gruppe fra NHFU Oslo og NHF  
 Oslo arrangerte på rekordtid en demonstrasjon  
 utenfor forelesningslokalet (Singer  
 er blant annet kjent for å ta til orde for  
 barmhjertighetsdrap på funksjonshemmede  
 spedbarn). Demonstrasjonen tiltrakk  
 seg oppmerksomhet og mediedekning fra  
 Aftenposten, NRK, Universitas og Dagen, i  
 tillegg til å bli dekket i Quarten og Handikapnytt.

• 2. november hadde Magnhild Sørbotten et 
 leserbrev med tittelen «-Vi ønsker ikke en evig 
 kamp om rettighetene våre. Ikke rør hjelpemiddel- 
 formidlingen» i nettavisen Vårt Oslo. 

I tillegg har NHF Oslos kontor ved flere an-
ledninger bistått medierådgiver sentralt med 
å finne caser og intervjuobjekter til nasjonale 
saker som er blitt håndtert fra sentralt hold. Flere 
landsforeninger og lokallag har hatt medieoppslag 
gjennom året. 

Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er 
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, 
og kom i sin 34. årgang ut fire ganger. Hovedmålet 
med Quarten er å vise det interessepolitiske 
arbeidet NHF Oslo gjør, i tillegg til å informere om 
viktige Oslo-saker som berører våre medlemmer. 
Vi har de senere årene gått bort fra tradisjonelle 
referatsaker, og lager heller levende reportasjer 
fra viktige møter, lanseringer og konferanser. Hvis 
vi ser på de fire forsidene i 2017, ser vi at Quarten 
dekker varierte områder, med interessepolitikk 
som det klart viktigste. Ultimo 2014 ble det 
igangsatt et arbeid med å modernisere og 
oppdatere layout på medlemsbladet. Dette 
arbeidet ble synlig i første nummer i 2015, 
og viderefører tanken om mer magasinpreg 
og store bilder, som har vært rådende i en tid 
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allerede. Målet har vært å skape et medlemsblad 
med et mer moderne uttrykk, samtidig som at 
tilgjengeligheten til bladet og interessene til 
leserskaren ivaretas. Dette arbeidet ble tatt enda 
lenger i 2016, da man byttet grafisk designer for 
bladet. Layouten preges nå av et mer moderne 
og stilrent uttrykk, og den nye designeren er 
dessuten vel bevandret i universell utforming 
og lesbarhet, noe som har klart hevet kvaliteten 
på medlemsbladet rent utseendemessig og i 
form av bedre lesbarhet. Redaktøren i Quarten 
samarbeider tett med redaktørene i de andre 
regionbladene i forbundet, og det forekommer 
utstrakt deling av aktuelt stoff, både for å gi 
bladene et helhetlig uttrykk, men også for å 
dele og spare ressursene som kreves for å lage 
bladene. I 2017 har man fortsatt den betydelige 
innsatsen for å sørge for flere annonser og en 
bedre økonomi for bladet, gjennom egensalg av 
annonser samt at man nå stiller større krav til 
annonsebyrået som har ansvaret for majoriteten 
av annonsesalget. Vi ser gode resultater, både 
ved at annonsebyrået har økt antall sider de 
selger, samt at vi har klart å holde på våre egne 
annonsører.

Facebook
Facebook-sider hjelper bedrifter, organisasjoner 
og merkevarer med å dele hendelsene deres 
og komme i kontakt med folk. Ved utgangen av 
2017 hadde vi i om lag 1500 som følger oss her, 
en økning på omtrent 200 fra året før. Noe av 
veksten har kommet gjennom annonser, men en 
stor del av den er naturlig tilvekst. Det er ikke noe 
mål for NHF Oslo å ha flest mulig likere på vår 
side, men det er et mål at flest mulig som har en 
tilknytning til vårt arbeid «liker» oss. 66% av de 
som «liker oss er kvinner, og 32% er menn. 41% 
av den totale «likergruppen» er mellom 18-44 
år, og 55% er 45 år og over. Facebook brukes til 
å spre informasjon om våre arrangementer, få 
innspill fra medlemmer, samt få ut informasjon 
om ting som rører seg innen politikken på vårt 
område. Facebooksiden vår er en kanal der vi 
søker å nå både medlemmer, alliansepartnere og 

potensielle nye medlemmer, men også politikere, 
byråkrater og alle andre som har interesse av 
våre saker og problemstillinger. Terskelen for 
å legge ut saker er lav. I gjennomsnitt legges 
en sak/kommentar/link ut minst to ganger i 
uken. Både kommunikasjonsrådgiveren, den 
interessepolitiske rådgiveren, regionkontorlederen 
og regionlederen er administratorer for siden. 
Kommunikasjonsrådgiveren tar ansvaret for å 
overvåke Facebooksiden og aktiviteten der også 
på kveldstid og i helgene, for å sikre at uønsket 
stoff ikke blir lagt ut i vårt navn/på vår vegg. Vi 
lager også egne arrangementer og reklamerer 
for disse i forbindelse med arrangementer, 
eksempelvis ved debattmøtene OsloFunker. 
Intervjuvideoene i forbindelse med valget fikk 
svært god spredning. Disse ble delt både fra NHF 
Oslos og NHF sentralt sine sider, for å sikre størst 
mulig nedslag blant medlemmene. Vi har også 
streamet en rekke av våre arrangementer direkte 
gjennom Facebook, herunder Oslo Funker, stand 
på Karl Johan, deltakelse på Mountain Rally, og 
DIT-konferansen.

YouTube
NHF Oslo har opprettet en egen youtube-kanal, 
der vi legger ut de av våre arrangementer som blir 
filmet. Kanalens nettadresse er: www.youtube.
com/channel/UCtZSlFeH4Ppv7lZtbtXWYYA 

ADMINISTRASJON
Personalliste
Jørgen Foss, 100% stilling 
Regionkontorleder, periode: 01.01 - 31.12

Ida C. Freng, 100% stilling 
Kommunikasjonsrådgiver, periode: 01.01 - 31.12

Birger Nymo, 100/80% stilling 
Tilgjengelighetsrådgiver, periode: 01.01 - 31.12

Bianca B. Løkkeberg, 100% stilling 
Interessepolitisk rådgiver, periode: 01.01 – 31.12
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Ola Harald Svenning, 100% stilling 
Organisasjonskonsulent, periode: 01.02 – 31.12

Ann Tove Giil (permisjon), 50% stilling  
Kontorsekretær, periode: 01.01 - 31.12

Eirik Riise , 75% stilling 
Kampanjerådgiver, periode: 01.01 – 31.12

Elisabeth Wilhelmsen, 50% stilling 
Prosjektstilling Sosionom, periode: 01.01 – 31.12

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang 8 personer 
i hel- og deltidsstillinger. Administrasjonen 
er sammensatt slik at den gjenspeiler de 
hovedoppgaver som NHF står overfor. NHF Oslo 
ivaretar på denne måten både sin oppgave som 
pådriver og opinionsdanner, og som serviceorgan 
for våre medlemmer og lokallag. Flere av de 
ansatte er lønnen på ulike prosjektmidler. 

Kontoret har et sterkt fokus på kompetanseheving 
og flere av de ansatte har gjennomført ulike kurs. 

Det har vært arbeidet aktivt og målrettet med å få 
til et best mulig arbeidsmiljø og dette arbeidet er 
pågående. 

Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det 
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser 
og ved sammensetning av styret og utvalg. Per 
31.12.2017 er det fire menn og fire kvinner ved 
kontoret. To av seks styremedlemmer er menn. 

Organisasjonen arbeider aktivt, målrettet og 
planmessig for likestilling innenfor virksomheten. 
Ved rekruttering, både internt og eksternt 
prioriteres personlige kvalifikasjoner, men 
personer med funksjonsnedsettelser oppfordres 
til å søke og blir også prioritert ved ellers like 
kvalifikasjoner. 

Ved utlysning av stillinger viser vi til følgende i 
utlysningen: 

NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. 
NHF ønsker et samfunn for alle, hvor ingen 
diskrimineres på grunnlag av funksjonsevne, 
seksuell orientering, genetisk arv, biologiske 
egenskaper, kultur, tro og overbevisning. Vi 
oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke 
hos oss, uansett alder, kjønn, legning, religiøs 
overbevisning, funksjonshemming, nasjonal eller 
etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du 
har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil 
personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert.

Kontoret sysselsetter flere mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet 
utgjør 8,68% totalt, hvorav langtidsfraværet 
var 7,50%, fravær 4-16 dager 0,68% og 
korttidsfraværet var 0,50% Totalt utgjorde 
arbeidsinnsatsen 6,05 årsverk ved utgangen av 
året. Arbeidsstokken er imidlertid ansatt og lønnet 
fra NHF sentralt. Det har ikke blitt rapportert 
om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 
Organisasjonen foretrekker funksjonshemmede 
jobbsøkere ved ellers like kvalifikasjoner. 
Personalpolitikken anses å være kjønnsnøytral på 
alle områder.

NHF Oslo disponerer lokaler i 2. etasje i Folke 
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontorlokalene er 
på i alt 300 kvm. I tillegg til å være kontorer for de 
ansatte brukes lokalene flittig av lokallag og andre. 

Travel: Elisabeth Wilhelmsen tar imot henvendelser i 
prosjektet «Hjelp til selvhjelp/medlemspleie».
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MEDLEMSSERVICE
Likepersonsarbeid 
Sentralstyret i NHF har vedtatt en 
likepersonsstrategi som skal være med å løfte 
likepersonsarbeidet i NHF. I regionsammenheng 
betyr dette at regionen har fått et større ansvar 
i å koordinere likepersonsarbeidet som skjer 
rundt i lokallagene i NHF Oslo. Det er nedsatt et 
likepersonsutvalg i regionen. Likepersonsarbeidet 
har i all hovedsak foregått gjennom 
landsforeningslagene, og mange av dem har lagt 
ned mye arbeid på dette området. Regionkontoret 
i NHF Oslo har vært behjelpelig med å legge til 
rette for arbeidet, og har vært med å utbetale 
tilskudd til likepersonsarbeid. Regionene på 
Østlandet har gått sammen for å arbeide sammen 
for å kunne gi en bedre likepersonstjeneste for 
medlemmene. Dette arbeidet startet for alvor 
opp i 2015, med etableringen av «Saksassistanse 
Fra Frivillige» (SAFF-linja). Gjennom telefon og 
epost kan utvalgte likepersoner/saksassistenter 
informere om klageadgang og henvise til ombudet 
der det er ønskelig. Arbeidet med SAFF-linja har 
gått kontinuerlig gjennom året, prosjektet har blitt 
lagt under prosjektet «Hjelp til selvhjelp» 

Det ble drevet likepersonsarbeid i følgende 
syv landsforeningslag: Landsforeningen 
for polioskadde Oslo, Landsforeningen for 
ryggmargsskadde Øst/Oslo, Landsforeningen 
for kvinner med bekkenløsnings-plager Oslo, 
Handikappede barns foreldreforening Oslo, 
Arbeidsmiljøskaddes landsforening Oslo, 
Landsforeningen for nakkeskadde Oslo, 
Landsforeningen for amputerte Oslo/Akershus.

Medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp»
Prosjektet medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp» ble 
startet 01.06-16 og har nå fullført sitt første hele 
år. I 2017 var det 69 registrerte enkeltsaker. De 
fleste henvendelsene til prosjektet kommer på 
telefon, e-post og personlig oppmøte.

Gjennom 2017 har det vært et stort behov for 

bistand til saker som dreier seg om BPA, bolig, 
bil og hjelpemidler. Det har også vært et bredt 
spekter av andre temaer det har vært ønsket 
hjelp til. 

De to vanligste arbeidsområdene i prosjektet 
medlemmene har benyttet seg av, er det å «finne 
frem i jungelen» av hva man har krav på, dette 
kan være f.eks det å finne riktig informasjon om 
sine rettigheter og forstå hva det betyr. Det er 40 
av 69 saker som har dreid seg om å «finne frem i 
jungelen»

Også i 2017 har prosjektet medlemspleie/ 
«hjelp til selvhjelp» hatt ansvaret for SAFF-linjen. 
SAFF-linjen, saksassistanse fra frivillige, er en 
likepersontelefon bemannet av frivillige. Den 
er åpen en dag i uken fra 13.00-16.00, og er et 
lavterskeltilbud til medlemmer som trenger råd 
og bistand på det kommunale området. I 2017 
har ikke SAFF-linjen vært bemannet på grunn av 
svært lite henvendelser i siste halvår av 2016, Vi 
forsøkte å foreta noen endringer, noe som førte 
med seg at vi måtte foreta interne evalueringer 
og avklaringer. Disse ble utsatt flere ganger på 
grunn av sykdom. I november 2017 fikk vi endelig 
gjennomført et evalueringsmøte. Vi jobber med 
å få i gang dette viktige likepersonstilbudet igjen 
og har som målsetting å åpne SAFF-linjen primo 
2018.

26 av de registrerte sakene i 2017 har dreid seg 
om hjelp til ulike søknader og klager. Det er saker 
knyttet til BPA, bil, bolig og hjelpemidler som 
er de største temaene innenfor søknadshjelp. 
I første halvår av 2017 var det 20 saker knyttet 
til søknadshjelp mens i andre halvår var det 6 
saker. Vi ser over en halvering i søknadshjelpsaker 
i andre halvår 2017 sammenlignet med første 
halvår. Dette kan skyldes at medlemmene har 
blitt flinkere til å skrive søknader selv gjennom 
prosjektet. Det å bidra til hjelp til selvhjelp er 
også et mål knyttet til søknadshjelp, men det kan 
selvfølgelig også skyldes en naturlig variasjon.
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Her ser man statistikk for 2017 over de ulike temaene som saker har dreid seg om:

Følgende temaer hadde bare 1 henvendelse: Rehabilitering, fysio, helsepersonell på reiser, sykehjem, 
verge for voksne, ung uføretillegget, fritt sykehusvalg, plan og bygningsspørsmål, div kommunale 
tjenester, tilrettelagte arbeidsplasser, deltagelse på medlemmets møte, sosialhjelp, skole.

Når det gjelder organisasjonstilknytning favner prosjektet enda bredere i organisasjonen. Nå er det 
bare lokallagene AMC Oslo, NHF Ullern, NASPA Oslo og LFN Oslo som ikke har benyttet seg av tilbudet. 
Under vil vi vise fordelingen av de som har fått hjelp av prosjektet:

I andre halvår ble det avholdt kurs om BPA med spesielt fokus på søknadsskriving. Det ble holdt i 
Kaysalen på Sagene samfunnshus med 20 påmeldte.
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Alder 

Prosjektet bistår medlemmer i alle aldre og alle medlemstyper. Her kommer en oversikt over 
aldersfordelingen på medlemmer som har benyttet prosjektet:

Tilbakemeldinger prosjektet får går på at medlemmer synes det er bra og ha et medlemstilbud der 
vi kan gjøre noe konkret i sakene som kommer inn. Medlemmene utrykker takknemlighet og de 
som befinner seg i en vanskelig situasjon føler seg ofte bedre etter at de har fått hjelp med sin sak. 
Medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp» støttes av midler fra helse sør-øst. 

For utdypende informasjon om prosjektet kan man lese statusrapporter for hvert halvår prosjektet har 
eksistert.

ØKONOMI
NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll 
på både driftsutgifter og inntekter. Regionen 
har et kontinuerlig fokus på den økonomiske 
situasjonen og arbeider for at regnskapet på sikt 
skal gå i balanse. Det er i 2017 arbeidet mye med 
å finne ekstern finansiering for de aktiviteter vi 
gjennomfører. Regionens høye aktivitetsnivå er i 
stor grad er avhengig av finansinntekter knyttet 
til kursutviklingen på vår kapitalportefølje. Vi har i 
2017 fått ekstern finansiering fra bla. LNU, BufDir, 
BLD, Helse Sør Øst, UNESCO, Erasmus+, Oslo 
Kommune for å nevne noen. NHF Oslo driver ikke 
med forurensende virksomhet.

Årsregnskapet
Årsresultatet for 2017 viser i år et stort overskudd. 
Dette skyldes i all hovedsak salg av tomten Folke 
Bernadottes vei 4. Viser til regnskapet for endelig 
resultat.

Rent driftsmessig viser regnskapet for 2017 at 
NHF Oslo fortsatt har grunnlag for fremtidig drift 
og aktivitet. Overskuddet overføres til regionens 
egenkapital. 

Kapitalforvaltning 
(se note 7 i årsregnskapet)
NHF Oslo har plassert et større beløp i fond 
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som blir forvaltet av DnB. Det er lagt etiske 
kriterier til grunn og plasseringen er bokført til 
markedsverdi per 31.12.2017. Bokført gevinst er 
kr 1.009.163,- og per 31.12.2017 viser NHF Oslo 
sin kapitalplassering kr 10.515.976,- 

Offentlige tilskudd 
(se note 1 i årsregnskapet)
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en viktig del 
av driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det 
mottatt kr 2.116.486,- i offentlig tilskudd i 2017. 

Oslo kommune
NHF Oslo mottok (485.000,- i) grunnstøtte fra Oslo 
kommune. Tilskuddet brukes på en lang rekke 
ulike tiltak. Gjennom tilskuddet har det vært mulig 
å arrangere FunkFest, OsloFunker, DIT 2017 for 
byens befolkning som begge er arrangementer 
som retter seg utover egen organisasjon. 
Videre brukes midlene på blant annet NHF 
Oslos tilgjengelighetsarbeid, utvikling av egen 
organisasjon og interessepolitisk arbeid for øvrig. 

Helse Sør-Øst 

I 2017 mottok NHF Oslo 415.000,- i drifts- og 
aktivitetstilskudd fra Helse Sør-Øst. Av mottatte 
tilskudd har NHF Oslos landsforeninger mottatt 
130.000,- til egen drift og ulike helserelaterte 
aktiviteter. Dette er også midler som i stor grad 
er benyttet av NHF Oslo. Tilskuddet er brukt 
i tråd med søknad og har rettet seg mot det 
helsefaglige arbeidet i regionen. SAFO Oslo har 
mottatt 80.000,- i tilskudd fra HSØ, dette er brukt 
til koordinere arbeidet med brukermedvirkere 
innen helsesektoren og faglig påfyll til SAFO Oslo 
medlemsorganisasjoner.

VO-midler
NHF Oslo er tilsluttet AOF som studieforbund. Vi 
mottok ingen støtte i 2017. 

Salgs- og leieinntekter
(se note 2 i årsregnskapet)
NHF Oslo har 9 utleieleiligheter, samt utleie til 

barnehage og to hytter på Vaset i som leies ut til 
medlemmer og andre. Videre har vi annonsesalg 
i medlemsbladet Quarten og på nettsiden. Det 
er i perioden jobbet aktivt med å få inn et større 
annonsesalg. Totalt utgjør salgs- og leieinntektene 
1.485.482,-  

Inntekstbringende tiltak

Legater
NHF Oslos barne- og ungdomsstiftelse har per 
31.12.2017 en samlet kapital på kr 820.215,-. 
I 2017 innkom det en søknad fra Funkis 
Snowbordklubb, som også mottok tilskudd fra 
stiftelsen.

Eiendommer 

Folke Bernadottes vei 2 
NHF Oslo eier per 31.12-2017 9 leiligheter, 
barnehagens lokaler og har eget kontor i Folke 
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontoret fungerer 
godt som arbeidsplass og sekretariat for NHF 
Oslo, SAFO Oslo og Stopp Hatprat. Regionstyret og 
andre deler av NHF Oslo sin organisasjon avholder 
sine møter her. Som seksjonseier og medlem av 
sameiet har NHF Oslo tett dialog med styret for 
sameiet og følger opp våre forpliktelser, blant 
annet gjennom deltakelse på årsmøtet. 

Folke Bernadottes vei 4.
NHF Oslo har solgt eiendommen Folke 
Bernadottes vei 4 i tråd med kontrakt signert  
i 2012. 

Vaset 

NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i 
Vestre Slidre kommune. Besøkstallet har ikke vært 
optimalt i 2017. Det er behov for oppgradering 
om NHF Oslo skal fortsette utleievirksomhet av 
hyttene. 

NHF Oslo har det daglige ansvaret for Vaset og 
utleieaktiviteten



43

POLITISK LEDELSE OG 
REPRESENTASJON
Regionstyre og arbeidsutvalg

Følgende regionstyre ble valgt på årsmøtet 2017:
Magnhild Sørbotten, regionleder 
Grete Flattun, nestleder 
Oddvar Skogsletten 
Geir Werner 
Signe Bøvolden 
Snefrid Bergum 
Tamarin Varner

Varamedlemmer:
Hans Jørn Næss 
Marius Korsell 
Ann-Lisbeth Kreyberg

Arbeidsutvalget har per 31.12.17  
følgende sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder 
Grete Flattun, medlem 
Oddvar Skogsletten, medlem 
Snefrid Bergum, varamedlem

Valgkomiteen for årsmøtet 2018
Knut Owe Karlsen, leder 
Reidar Sundby, medlem 
Arild Engen, medlem 
Rikke Danielsen, 1. varamedlem 
Ragnhild Simonsen, 2. varamedlem

Egen organisasjon (NHF Oslo)

Likepersonskontakter 2017
Snefrid Bergum

NHF Oslos Barne- og ungdomsstiftelse
NHF Oslos AU er stiftelsens styre

NHF og NHFs regioner

NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Magnhild Sørbotten er sentralstyremedlem og fast 
medlem til arbeidsutvalget 
Karl Haakon Sævold (HBF) er sentralstyremedlem 
og 2.vara til arbeidsutvalget 

Prosjektgruppa for  
Talentutviklingsprogrammet (TUP)
Elisabeth Wilhelmsen

NHFs Talentutviklingsprosjekt (TUP)
Elisabeth Wilhelmsen, deltaker i prosjektgruppe. 

Deltakere fra NHF Oslo: 
Tamarin Varner 
Salamatu «Sally» Kamara 
Even Østgaard Pettersen 
Sadia Jabeen Iqbal 
Catharina Wesenberg

Handikapnytts Bladstyre
Magnhild Sørbotten, representant NHFs 
sentralstyre

Medlemstilbud: Medlemmer får ekstra god pris på hytteutleie.
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Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Oslo 2015 - 2019 
Bjørn Hansen, rådsmedlem 
Grete Flattun, varamedlem 

Rådene for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i bydelene september 2015 - 
september 2019:

Sagene 
Kjell Arnulf Mikalsen 
Marius Korsell

Søndre Nordstrand
Hilde Seip, Randi Halden Larsen (vara)

Bjerke
Arild Engen 
Gunhild Bottolfsen (vara)

Frogner
Bjørn Hansen 
Bianca Bernhoft Løkkeberg (vara)

Grünerløkka
Roger Walter Holland 
Carine Ødegaard 

Gamle Oslo
Ørjan Grut 
Oddvar Skogsletten

Grorud 
Jan Martinussen 
Roy Nordahl (vara)

Ullern
Sadia Iqbal 

Vestre Aker
Reidar Sundby 
Egil Arnesen 

Østensjø
Mona Elisabeth Rønning 
Henrik Mæland (vara)

Nordre Aker
Marit Heggelund 

Nordstrand
Cathrine Nordhus 

St. Hanshaugen
Even Pettersen 

Stovner 
Ewy Halseth 
Olav Eilifsen (vara)

Alna
Inger Lise Kristiansen 
Berit Narten (vara)

Prosjektet «Levende Oslo»
Birger Nymo, medlem 
Ida C. Freng, medlem

Bilfritt byliv
Birger Nymo (SAFO) 
Ida C. Freng (NHF Oslo)

Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem

Handikapprosjektet 
Oddvar Skogsletten, medlem 
Birger Nymo, vara

Brukerutvalg TT (tilrettelagt transport)
Magnhild Sørbotten, representant 
Bianca Bernhoft Løkkeberg, vara

Velferdsetatens brukerutvalg 
Magnhild Sørbotten 
Jørgen Foss, vara

Kommunale og andre offentlige organer
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NAV Oslo brukerutvalg 
Bjørn Hansen, representant SAFO Oslo 
Turid Monsen, varamedlem SAFO Oslo  
(til 31.10-17) 
Gudrun Jære Hoel, varamedlem SAFO Oslo  
(fra 1.11-17)

Brukerutvalg for NAV  
Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Inger Lise Kristiansen, representant SAFO Oslo 
Bjørn Hansen, varamedlem SAFO Oslo

Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus 
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant SAFO, 
nestleder (gikk av høst 2017) 
Marius Korsell gikk inn etter Stensdal.

Brukerrådet ved Medisinsk klinikk,  
Oslo Universitetssykehus.
Lilli-Ann Stensdal, LKB, leder (fra oktober 2017)

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus
Snefrid Bergum, LFPS, brukerrepresentant SAFO 
fra november 2015 
Øyvind Gerhardsen, Bjerke.

Brukerråd Statped Sør-Øst
Rune G. Huvenes, representant

Andre organisasjoner

SAFO Oslo
Magnhild Sørbotten, leder 
Jørgen Foss, sekretær og koordinator

AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant

LFN Oslo 
• Leder per 31.12.2017: Turid Monsen
• Antall medlemmer per 31.12.2017: 147 

LFN Oslo har invitert til tre samlinger i 2017. Vi 
hadde en medlemstur til Kiel med foredragsholder 

og sosialt samvær, to medlemsmøter sammen 
med LFN Akershus hvor ett var rent sosialt 
samvær, og ett var julebord med  kurs om 
rettigheter/ NAV og behandlingsmetoder. Det 
drives kontinuerlig likepersonsarbeid i LFN Oslo. 
Gjennom dette er det kontakt med skadde og 
pårørende. LFN Oslo har hatt styremøter og vært 
representert på møter og kurs i regi av NHF Oslo  
og andre NHF regioner (ledersamlinger, årsmøter 
og flere kurs) og LFN sentralt sitt årsmøte. LFN 
Oslo er representert ved UiO Ullevål Sykehus 
brukermedvirkningsutvalg.

NHF Alna 
• Leder per 31.12.2017: Søren Kjendlie
• Antall medlemmer per 31.12.2017: 107

NHF Alna har videreført de fleste 
medlemsarrangementene i 2017.  Det har vært 
avholdt følgende arrangementer og turer: 

• Medlemstur til Kiel med konferanse om NAV/ 
 folketrygden i januar 2017. 
• Medlemsmøter i februar, mai, juni, september  
 og oktober. På 3 av møtene var det foredrag.
• Årsmøte i mars.
• Medlemstur til New York City fra 28. mars til  
 5. april 2017. 
• Rekefest på Solvik kafé i juli.
• Medlemstur til Kiel med konferanse og dobbelt  
 julebord både på utreise og hjemreise i  
 november.
• Harry-tur med Ulobas rullestolbuss til  
 Charlottenberg i desember. 

Lagets økonomi ble sterkt svekket i 2017, fordi 
vi ikke fikk bingo-inntekter. En vesentlig del av 
styrets arbeid har derfor vært å jobbe med å 
skaffe bingo-inntekter igjen, samt å sikre annen 
finansiering av driften. Dette arbeidet har ført 
frem, og i 2017 fikk laget innvilget 3 av 4 søknader 
om støtte fra Extra-stiftelsen – kr. 75.000 i alt. 
Til tross for sterkt redusert økonomi i 2017 
prioriterte styret deltakelse på en konferanse for 
å lære hvordan man søkte Extra-stiftelsen midler. 
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Dette var en god investering. Alle arrangementer 
i 2017 er imidlertid finansiert med oppsparte 
midler (som ble brukt opp) og årets begrensete 
inntekter. 

Det politiske arbeidet er videreført – med særlig 
fokus på trusselen om å flytte hjelpemidler til 
kommunene, og å flytte ansvaret for brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) fra kommunene til NAV. 
NAV har allerede ansvaret for funksjonsassistanse, 
dvs. assistent på arbeidsleders jobb. Dessuten 
sendte styret inn forslag om å avslutte med NHFs 
medlemskap i Fellesutvalget for Palestina. 

I 2017 ble det behandlet 4 NAV-saker, 1 BPA-
klage, 2 kommunale oppdrag og flere enkeltsaker 
ble løst over telefonen. I tillegg ble det holdt 4 
foredrag og diverse saker ble løst over telefonen. 
3 av NAV-sakene og BPA-klagen er blitt godkjent.  

Etter hvert som inntektene kommer inn i 2018 
vil aktivitetene igjen ta seg opp til det «gamle» 
nivået. Det blir ingen langtur i 2018, men den 
tradisjonelle København-turen med DFDS og 2 
overnattinger på hotell vil bli gjenopptatt etter at 
den av økonomiske grunner måtte avlyses i 2017. 

Handikaplaget Aktiv  
• Leder per 31.12.17 Ole Kr. Iversen
• Antall medlemmer: 103

Det har vært avholdt 8 styremøter i perioden. 
Hovedsaker har vært lagets økonomi og 
behandling av saker fra NHF sentralt og NHF Oslo. 
Ellers har styret også jobbet med planlegging 
og gjennomføring av medlemsmøter, turer og 
fester. Det er avholdt 3 medlemsmøter i tillegg 
til årsmøte, rekefest og julebord, med godt 
fremmøte på alle møter og fester. Årets turer 
gikk med Color Line til Kiel med 32 påmeldte 
deltagere og dagstur til Haglebu, hvor det ble 
arrangert Mountain Rally for funksjonshemmede 
og demonstrert forskjellige typer terreng-gående 
rullestoler. 25 medlemmer var med på turen. De 
som ønsket det  fikk også  prøve seg i rally-løypa. 

Lagets økonomi er fortsatt tilfredsstillende.

LKB Oslo (Landsforeningen for kvinner med 
bekkenleddsmerter)  
• Leder per 31.12.17 Evelyn Baklund
• Antall medlemmer: 95

Laget har hatt høy aktivitet i mange år og har 
funnet fram til faste tilbud som medlemmene 
foretrekker i tillegg til at det også prøves ut 
nye aktiviteter for å se om vi kan nå enda flere. 
Det drives aktivt med likepersonarbeid, og vi 
har tilbud om likepersonsamtaler på alle våre 
arrangement.   

Laget har nå i seks år arrangert ukentlige 
bekkenyogakurs og også hatt vannyogakurs på 
kveldstid. I 2017 hadde vi ett vannyogakurs. 
Vi arrangerte også et medlemsseminar med 
foreleser, på kveldstid. Felles for disse aktivitetene 
er fokuset på avspenning og å lære og leve 
med kronisk sykdom og smerter. Laget har hatt 
en sommeravslutning på dagtid, et julebord i 
desember og to medlemstreff, et på dagtid og 
et på kvelden. I tillegg har laget blant annet 
familieaktiviteter som kanefart og badelandstur. 
Disse treffene gir familiene anledning til å treffes 
og utveksle erfaringer. 

LKB Oslo har også et samarbeid med LKB 
Akershus sitt nystiftede styre og LKB Buskerud. 
Laget har representanter i diverse utvalg og deltar 
på aktuelle samlinger/kurs i LKB og NHF Oslo.

NHF Bjerke
• Leder: Else Thune 31.12.2017
• Antall medlemmer: 49

Som rapportert ved tidligere årsmeldinger er NHF 
Bjerke et lag med høy gjennomsnittsalder. Også i 
året som har gått har laget arbeidet for å få flere 
yngre medlemmer, uten å ha lykkes spesielt godt 
med det. Dette arbeidet trenges det å fortsette 
med for at vi skal klare å holde aktiviteten oppe. 
Lagets aktiviteter har gått noe ned i det styret 
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har valgt å satse på kvalitet fremfor kvantitet 
i det som tilbys, samt at egenandelene i 
fellesarrangementene er blitt holdt meget lave for 
å gjøre terskelen for deltakelse så lav som mulig. I 
tillegg til avholdelse av styremøter og deltakelse i 
lokalt off. utvalg har laget i år arrangert følgende 
samlinger: årsmøte, medlemsmøte, Kieltur, tur til 
Oset høyfjellshotell, og julebord.

NHF VESTRE AKER 
• Leder: Elsa Oterhals 
• Antall medl. pr 31.12.17: 87

I 2017 har laget kun hatt tre styremøter. Dette 
fordi leder Elsa Oterhals har hatt en lang 
periode med sykdom,  innleggelse på sykehus og 
rekonvalesens. 

Det har vært arrangert et medlemsmøte på 
Hovstua med god mat og underholdning. 

Vi har vært på vårt årlige vårtreff på Finnerud. 

Vi har hatt  to utflukter i Oslo, et til Malmøya og et 
til Frognerparken. 

Dessuten to lengere turer, en busstur til 
Prøysenstua på Rudshøgda og en til Larkollen. 

Og til slutt julebord på Soria Moria. 

Ellers har laget to medlemmer i Rådet for 
funksjonshemmede i Vestre Aker Bydel, vi har 
deltatt på NHFs årsmøte og ledersamling. 

Vi har medlemmer som kommer med fornøyde 
tilbakemeldinger på det vi arrangerer, 

Vi har hatt en medlemsvekst på  11 nye 
medlemmer,  og leder Elsa er frisk og tilbake i 
laget med  fornyet energi.  

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
• Leder per 31.12.17: Marianne Graham Hjelmen
• Antall medlemmer pr. 31.12.17: 266

Laget har hatt 7 styremøter, samt kontinuerlig 
kontakt via mail. LARS Øst/Oslo kan vise til en 
rekke aktiviteter i 2017: 

Årsmøte og påfølgende medlemsmøte med quiz. 

Medlemsmøte på Sunnaas i samarbeid med 
brukerkonsulentene og treningsgruppa på Aker. 
Temaet var trening, presentasjon av prosjekter fra 
forskningsgruppa på RMS og informasjon om hva 
LARS gjør. For anledningen ble treningstimen på 
Aker flyttet til Sunnaas denne dagen for vise hva 
gruppa kan tilby.  

Østlandssamlingen som ble holdt på Scandic 
hotell på Fornebu med ca. 70 deltagere. På 
programmet sto: Sunnaas sykehus HFs nye 
treningspoliklinikk ved Aker helsearena Oslo. 
Presentasjon v/prosjektleder Britt-Marie Rak. En 
liten treningsøkt v/Lene Carine Vik, informasjon 
om Sunnaasstiftelsen v/daglig leder Marianne 
Holth Dybwad. Så fikk vi en liten presentasjon 
fra dagliglivet som ryggmargsskadd i Kambodsja 
– det var tøffe inntrykk for flere av oss. I tillegg 
var våre samarbeidspartnere med og fortalte om 
sitt arbeid og hadde stands som mange besøkte. 
De bidro med gaver til lotteriet. Vi hadde bestilt 
båttur med «Sjøen for alle», men turen måtte 
dessverre avlyses pga. dårlig vær. På tross av 
været ble det et meget vellykket arrangement 
med felles middag på kvelden.  

Zipline i Holmenkollen. Etter å ha fått 
innvilget midler fra ExtraStiftelsen inviterte 
vi medlemmene til å prøve seg på zipline. 18 
medlemmer gjennomførte. 

Spinalseminar som ble holdt på Scandic 
hotell i Asker med nærmere 90 deltagere! På 
programmet sto 1) "Syringomyeli" v/seksjons-
overlege Mark Züchner fra nevrokirurgisk avd. på 
Rikshospitalet 2) "Sex og sånt når du ikke er A4" 
v/sexolog Yvonne Dolonen 3) Informasjon om 
Brukerutvalget på Sunnaas HF v/Knut Storflor



48

Det var informasjon og stands med våre 
samarbeidspartnere; Boots HomeCare, Coloplast, 
Prima Assistanse og Wellspect HealthCare.  
Tradisjonen tro var det vinsmaking og til slutt 
hyggelig julebord. Vi takker Helse Sør-Øst for 
økonomisk støtte til denne viktige samlingen! 

Styremedlemmer har deltatt i forskjellige 
prosjekter de har blitt forespurt om å delta 
i. Laget har i perioden hatt et medlem i 
brukerutvalget på Sunnaas sykehus og på 
Catosenteret. Laget har et godt samarbeid med 
NHF og NHF Oslo. Laget har et godt samarbeid 
med Sunnaas sykehus, bl.a. i forbindelse 
med treningsgruppa på Aker helsearena. 
Det er arrangert likemannsarbeid gjennom 
samtalegrupper og annet. Etter alle lagets 
aktiviteter har man sosialt samvær og en liten 
matbit. Her drives mye likemannsarbeid. Laget 
har hatt en tilfredsstillende finansiell situasjon i 
2017 som er styrket av bingoinntekter.

LFPS Oslo (polioskadde) 
• Leder per 31.12.2017 Phuoc Tan Le
• Antall medlemmer: 245

LFPS Oslo har avholdt fire medlemsmøter i 
2017. Laget har stor fokus på sosiale aktiviteter, 
og medlemsmøtene er svært populære blant 
medlemmene, særlig julemøtet. I 2017 har 
styret arrangert en tur til Amsterdam for 
medlemmene.  Turen var svært vellykket og 
tilbakemeldingene var gode. Laget har en aktiv 
likepersonstjeneste med hele ti grupper som har 
møter med faglig tema og sosialt samvær. Vi får 
stadige flere nye medlemmer. Laget deltar aktivt 
i Norges Handikapforbund Oslo sitt arbeid, og er 
representert både på interne og eksterne møter/
konferanser. Økonomien i laget er god.

Handikappede Barns Foreldreforening
• Leder per 31.12.17: Rikke Danielsen
• Antall betalende medlemmer: 147. 

Antall styremøter: 7 styremøter i HBF Oslo samt 

deltagelse i 2 felles møter med HBF Akershus. 
Vi har i tillegg hatt hyppig kontakt over telefon 
og e-post. Vi har nå fått et aktivt styre med 8 
medlemmer. 

Aktivitet: Laget har videreutviklet samarbeidet 
med HBF Akershus. Medlemmene i HBF 
Oslo og HBF Akershus deltar på hverandres 
arrangementer. HBF Oslo har hatt ansvaret for 4 
av arrangementene. Vi har også samarbeidet med 
NHF bydelslag. 

HBF Oslo har i 2017 jobbet med å rekruttere 
flere medlemmer med stor suksess. Ellers har vi 
jobbet noe med interessepolitiske saker. To av 
lagets medlemmer (et styremedlem) er politisk 
oppnevnte medlemmer i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Foreningen har 
gjennomgått forslag til budsjett for Oslo kommune 
med fokus på tjenester til medlemmene og 
kultur og utdannings budsjettet. Laget har 
fortsatt arbeidet med å påvirke Oslo kommunes 
handlingsplan for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Laget har fulgt med i utviklingen 
av TT-saken i Oslo kommune som synes å ha blitt 
bedre. Laget har deltatt på NHF Oslos årsmøte 
og HBF sentralts årsmøte med henholdsvis 2 og 3 
representanter. 

Vi har fått enda flere av lagets medlemmer på 
e-post liste. 

Økonomi: Lagets økonomi er bra med en del 
midler på konto. 

Handikappede Barns Foreldreforening
• Leder per 31.12.17: Rikke Danielsen
• Antall betalende medlemmer: 147. 

Antall styremøter: 7 styremøter i HBF Oslo samt 
deltagelse i 2 felles møter med HBF Akershus. 
Vi har i tillegg hatt hyppig kontakt over telefon 
og e-post. Vi har nå fått et aktivt styre med 8 
medlemmer. 
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Aktivitet: Laget har videreutviklet samarbeidet 
med HBF Akershus. Medlemmene i HBF 
Oslo og HBF Akershus deltar på hverandres 
arrangementer. HBF Oslo har hatt ansvaret for 4 
av arrangementene. Vi har også samarbeidet med 
NHF bydelslag. 

HBF Oslo har i 2017 jobbet med å rekruttere 
flere medlemmer med stor suksess. Ellers har vi 
jobbet noe med interessepolitiske saker. To av 
lagets medlemmer (et styremedlem) er politisk 
oppnevnte medlemmer i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Foreningen har 
gjennomgått forslag til budsjett for Oslo kommune 
med fokus på tjenester til medlemmene og 
kultur og utdannings budsjettet. Laget har 
fortsatt arbeidet med å påvirke Oslo kommunes 
handlingsplan for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Laget har fulgt med i utviklingen 
av TT-saken i Oslo kommune som synes å ha blitt 
bedre. Laget har deltatt på NHF Oslos årsmøte 
og HBF sentralts årsmøte med henholdsvis 2 og 3 
representanter. 

Vi har fått enda flere av lagets medlemmer på 
e-post liste. 

ALF Oslo
• Leder Geir Werner
• Medlemmer 22

ALF Oslo har videreført vårt arbeid for å 
sosialisere medlemmer som på en eller annen 
måte faller utenfor og murer seg inne. Vi fikk 
ca kr 7000,- i offentlig støtte. Vi arrangerte 20 
treff på Marienlyst minigolfpark, i tillegg bruker 
medlemmene området gratis og til sterkt 
reduserte priser. Vi arrangerte en medlemstur til 
Kiel. Og vi har hatt noen kafetreff utover vinteren. 
Vi startet også med utvikling av nytt materiell til 
ny informasjonsstand, vi har 28 medlemmer

LFS Oslo og Akershus (slagrammede)
• Leder pr. 31.12.17: Odvar Jacobsen
• Antall medlemmer: 115

Selv om LFS OA organisatorisk ligger under NHF 
Øst er det naturlig for oss å ha et godt samarbeid 
med NHF-Oslo da vi har mange medlemmer 
bosatt i vår hovedstad. Første onsdag i hver 
måned utenom juli og august arrangerer vi 
«Slagkafe» i Sagene Samfunnshus. Bakgrunnen 
er å skape et månedlig sosialt treffsted for våre 
medlemmer i Oslo. Dette er et tiltak som blir satt 
stor pris på. 

Denne kafeen er også åpen for andre medlemmer 
i NHF-Oslo som ønsker å delta i et sosialt og 
hyggelig fellesskap. I tillegg har vi vært på diverse 
arrangementer i regi av Oslo avdelingen. Marius 
Korsell representerer NHF i rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i bydel Sagene. Han 
ble også oppnevnt som medlem av brukerutvalget 
ved Oslo Universitetssykehus for perioden 2017-
2019.  Vi håper på fortsatt godt samarbeid i 2018.

NHF Sagene
• Leder Roger Holland 
• Medlemmer 46

NHF Sagene har som tidligere samarbeidet god 
tog nært med lokalagene Ullern og Alna. Vi har 
arranger felles turer og samlinger. Spesielt turen 
til New York ble et høydepunkt I 2017. Laget har 
tatt ansvar for NHF Oslo sin 1.mai markering. 
Laget har stillt villig opp på flere markeringer og 
aktiviteter som Fjern Gæppen aksjonen. Laget 
har arrangert flere styremøter i perioden. Laget 
jobber aktivt i lokalmiljøet, laget dekker også 
Grünerløkka. Gamle Oslo og St.Haugen.  

NHFU Oslo
• Leder Tamarin Varner
• Medlemmer 112

Det har vært stor aktivitet i NHFU det siste året, 
stryet har hatt 17 styremøter og tatt opp 86 saker. 
I april gjennomførte vi et krativt veksted med 
focus på hvordan man kan bruke hjelpemidler for 
å være kreativ. Vær stoltdagene er en viktig arena 
for oss å være tilstede på, der hadde vi en stand 
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for å vis frem NHFU. Vi har jobbet med mange 
politiske saker gjennom året. BPA og Tek17 har 
vi hatt spesielt fokus på gjennom leserinnlegg 
og aktiviteter. Vi har hatt et godt samarbeid med 
NHFU sentralt og NHF Oslo det siste året. Vi har 
blant annet deltatt på fjerngæppen aksjonen 
og samarbeidet om gjennomføringen av Oslo 
Funkfest.

ALF Offshore
• Leder Torbjørn Mathiassen
• Medlemmer 44

ALF Offshore stiftet 08.05.2014 med formål 
å ivareta Offshorearbeidernes sak innenfor 
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. ALF Offshore 
er et lokallag og er organisatorisk underlagt NHF 
region Oslo. Det har i perioden 2017 vært avholdt 
få møter. Nestleder ALF Offshore Kåre Glomsaker 
og Rolf Wiborg møtte for oss. Det har vært 
kommunikasjon med sentrale politikere firmaer 
og fagforeninger med tanke på å få til riktige 
utredninger og riktige erstatningsutbetalinger. 
Medlemsmøter, likepersonsarbeid og kontakt med 
politikere og byråkrater krever store ressurser. 
Dette er ressurser som i hovedsak foreløpig er 
bekostet av ALF. Styret retter en stor takk til de 
som har vært aktive i vårt arbeid.
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