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Etter 70 år:

Kampvillig og like nødvendig

For 70 år sidan var det fokus på hjelpearbeid for
funksjonshemma. I dag kjempar vi for å vere sjef
i eige liv. Framleis er levekåra til funksjonshemma
dårlegare enn andre sine. Paradoksalt nok kjemper vi i
dag for å beholde ordningar som skal kompensere for
meirkostnadene ved å vere funksjonshemma, ordningar
som blei kjempa gjennom for 50-70 år sidan.
Framleis er arbeidsdeltakinga hos funksjonshemma
langt lavare enn hos andre. Det handlar ikkje berre
om redusert arbeidsevne. Det handlar like mykje om
manglande tiltru til funksjonshemma si arbeidsevne.
Det handlar om arbeidsgivarar som manglar kunnskap,
og arbeidsgivarar med ekskluderande holdningar.
Likevel, mykje har blitt bedre. Den forbedringa har
NHF Oslo vore ein pådrivar for i mange år. For 70 år
sidan var det for eksempel få skular det var lett å vere
rullestolbrukar i. I dag er situasjonen ein heilt annan.
Det er ingen tvil om at NHF Oslo sitt mangeårige
fokus på ein universelt utforma Oslo-skule har bidratt
mykje til endringane. Dei to siste åra har vi kunne feire
gjennomslag for mange millionar ekstra til universell
utforming av Oslos skuler.

fungerer bra. Eit godt eksempel på dette såg vi tidleg i
år. Då blei Amir, nestleder i NHFU Oslo, fleire ganger
nekta adgang til bussen heim, fordi bussjåføren ikkje
hadde redskap til å løfte ut rampa. Normalt ville dette
enda med at Ruters kundeservice la seg flat og beklaga.
Dyktige Amir sørga imidlertid for å filme situasjonen,
dele den på sosiale medier og til utvalgte nettaviser.
Dermed var situasjonane dokumenterte og dei var
synlege. NHF Oslo kunne legge ekstra press på både
Ruter og politisk ledelse. Ruter hadde dokumentasjonen
dei trengte for å ansvarleggjere bussoperatørane.
Under eit døgn etter at siste sak sto i media, hadde
alle bussjåførar fått streng beskjed om å sørge for at
riktig verktøy var på plass. Mange av våre medlemmer
opplevde å bli møtt på ein heilt annan måte.
Å lykkast og få gjennomslag gir oss energi og
kampvilje til å fortsette. Samtidig viser eksempelet
over at kvar enkelt medlem kan gjere ein forskjell. Man
treng ikkje sitte i ledelse og posisjonar for å få fokus
på ei enkeltsak. Men over tid er det utruleg viktig at vi
har ein sterk organisasjon som kjempar vår sak. Den
organisasjonen har NHF Oslo vore. Den organisasjonen
skal NHF Oslo fortsette å vere. Men organisasjonen
er deg og meg, den er oss. Derfor er det også vi som
må ta tak, fortelle historiane, beskrive konsekvensane
og presentere dei gode løysingane. Igjen og igjen. For
likestilling har aldri kome rekande på ei fjøl, ikkje
likeverd heller. Saman kan vi gjere NHF Oslo til
organisasjonen som gjer ein forskjell også dei neste 70
åra. Eg er med. Er du?

Som organisasjon har vi skjønt at vi underveis må
endre både oss og måten vi jobbar på. Nye tider krev
nye arbeidsmåtar, gjerne i kombinasjon med det som
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illustrasjon: colourbox.com

NHF Oslo er din organisasjon, min organisasjon, vår
organisasjon. I år rundar NHF Oslo 70 år. Kanskje skulle
man tru at det var mindre behov for oss no enn i 1950.
Det er det ikkje. Kampsakene har kanskje endra seg litt,
men hovedproblemet er framleis det same. Framleis
kjempar vi for å få vere deltakarar i samfunnet.

- Budsjettseier

Kakefest: Regionleder i NHF Oslo Magnhild Sørbotten og leder i Rødt
Oslo Siavash Mobasheri åpnet kakefesten etter budsjettseieren.

Tidenes budsjettseier!
Julaften kom nesten en måned «for tidlig» for NHF Oslo i fjor. Budsjettforhandlingene endte med en historisk satsning på universell utforming!
Tekst og foto: Ida C. Freng

Etter at budsjettforhandlingene mellom Rødt Oslo
og byrådspartiene Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og
Miljøpartiet De Grønne Oslo er i havn, viser fasiten 145
millioner kroner til universell utforming i hovedstaden!
Det er 104,4 millioner kroner MER enn i det opprinnelige budsjettforslaget- og nøyaktig kronebeløpet Norges
Handikapforbund Oslo ba om i sine budsjettdeputasjoner
på Rådhuset tidligere i høst.
Regionleder i NHF Oslo Magnhild Sørbotten er gledesstrålende over utfallet av budsjettforhandlingene. For
Handikapforbundet har arbeidet med å fronte universell
utforming vært en årelang kamp.
- Vi prioriterer hvert eneste år å gå i budsjettdeputasjoner, og for en uttelling det ble i år! Politikerne har innfridd
våre deputasjonsforslag til det fulle, jubler hun.
Som et vorspiel til FN-dagen for funksjonshemmede 3.
desember inviterte dermed NHF Oslo til kakefest på Galleri Oslo, og representanter fra Rødt, byrådspartiene og
ulike involverte etater stilte villig opp.
I det opprinnelige budsjettforslaget var det bare satt
av 40 millioner til universell utforming, og NHF Oslo
var klokkeklare i sine krav i samtlige deputasjoner: Etter
fjorårets ekstrabevilgning på 80 millioner kroner i revidert
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budsjett, var 40 millioner rett og slett langt under pari!
- Vi krevde 45 millioner til utbedring av t-banen, 24
millioner kroner til universell utforming av skoler samt
35,4 millioner kroner til HC-prosjektet, forteller Sørbotten.
Partiet Rødt brukte sin forhandlingsposisjon til å få
rodd NHF Oslos krav i land.
– Dette er noe vi ønsker å prioritere. En universelt
utformet by er en bra by for alle. Nå håper jeg byrådet ser
dette av seg selv og legger inn det som er nødvendig når vi
skal lage budsjett for 2021, sier leder i Rødt Oslo, Siavash
Mobasheri, til Handikapnytt.
Et annet gledelig utfall av budsjettforhandlingene var
ekstra kroner i kassa til NHF Oslo. I det opprinnelige forslaget ønsket byrådspartiene å kutte støtten med 300.000
kroner.
- Vi liker ikke egentlig å «snakke for vår syke mor» i
deputasjonene, men her kjempet vi med nebb og klør,
forteller regionkontorleder Jørgen Foss.
Også her kunne man i det endelige budsjettet innkassere
en seier. Fasiten viste en påplussing på 570.000 kroner.

- annonser

Green World økologiske kaffe kjennetegnes ved en mild, behagelig og rund smak. Kaffen består av spesielt utvalgte
Arabica-bønner dyrket under ideelle forhold på over tusen meters høyde, helt uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel.
Green World er DEBIO-merket, noe som garanterer at kaffen er dyrket i henhold til regelverket for økologisk produksjon.
For mer informasjon, se debio.no
JOH. JOHANNSON KAFFE AS – kjent for god kaffe siden 1866 – www.greenworld.no
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Hjelpemiddel

I samtale: Byråd Omar Gamal (SV)
og Marie Karlsen, leder av NHFUs
Hjelpemiddelutvalg.

Alt på et sted
Tekst og foto: Ida C. Freng

Et drøyt halvår etter sammenslåingen av kommunens hjelpemiddellager og
hjelpemiddelteknisk enhet var det duket for «åpningsfest» i felles lokaler.

I dag er det hele 52 000 personer i Oslo som låner varige
eller midlertidige hjelpemidler fra kommunen. Tidligere
lå selve utlånet i bydel Grünerløkka, imens vedlikeholdet
lå hos hjelpemiddelteknisk enhet i bydel Bjerke. Nå
er to halve blitt til en hel- og i tillegg ligger NAV
Hjelpemiddelsentral Oslo så å si vegg i vegg- eller bare
noen få husnummer bortenfor.
- Det virker jo kjempebra at de nå får samlet kompetansen, fagområdet og innsatsen på et sted- og på et sted
det er forholdsvis enkelt å komme seg til, sier Marie
Karlsen, leder for NHFUs Hjelpemiddelutvalg.
Hun var invitert med på åpningsfesten i Kabelgata 15
på Økern, og liker det hun ser i de store, lyse lokalene. To
av kommunens servicebiler, som kan rykke ut og utføre
enkle reparasjoner og vedlikehold på stedet, står parkert i
lokalet som er pyntet til fest.
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På programmet sto informasjon om tjenestene
Hjelpemiddelformidlingen leverer. Ikke minst ble en
ny tjeneste, fremskutt lager av varige hjelpemidler som
driftes av ergoterapeuter, behørig presentert. Før fikk man
først bare låne et såkalt midlertidig hjelpemiddel, og man
måtte levere det inn for å få et «varig» hjelpemiddel.
Presentert ble også de nye, digitale løsningene
servicekontoret jobber med. Foreløpig er utlån av
midlertidige hjelpemidler blitt digitalisert, og siden
oppstarten er 6000 slike blitt utlånt. Dette omfatter
blant annet rullatorer, toalettstoler og toalettforhøyere,
dusjkrakker, krykker og rullestoler.
– Alt av hjelpemidler til midlertidig utlån er lagret her.
Man trenger ingen avtale på forhånd, og brukere kan få
hjelpemidlene samme dag. Midler som krever montering
vil også bli montert av teknikere. Vi ser dette tiltaket som

Hjelpemiddel

Imponert: Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold,
Omar Gamal (SV) lot seg imponere av det raske dekkskiftet
fra serviceteknikerne.

Frihet til bevegelse
og til
i større
grad å
en effektivisering av hjelpemiddelformidlingen
i Oslo.
I tillegg er
kunneBovild
bestemme
det en avlastning for bydelene, sier bydelsdirektør
Tjønn i
Bydel Bjerke.
over eget liv.
I tillegg til bydelsdirektøren deltok også byråd for arbeid, sosiale
tjenester og mangfold, Omar Gamal (SV) på åpningen.
- En miljøvennlig by skal være tilgjengelig for alle. Vi i byrådet
er opptatt av universell utforming. Ved at flest mulig gater, hus,
transportmidler, butikker, kontorer - ja hele byen er tilgjengelig.
Dette er viktig - ved siden av gode tjenester og riktige hjelpemidler,
sa han i sin tale.
Gamal lot seg imponere av teknikerne som kan rykke ut og
fikse eksempelvis punkteringer og andre småreparasjoner på kort
varsel. Han tok også en lang prat med Marie Karlsen fra NHFUs
Hjelpemiddelutvalg.
- Det er så viktig at man kan få den hjelpen man trenger, der
man trenger den ,når man trenger den, understreket Karlsen for en
lydhør byråd.
SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot
pasienter fra hele landet.

sophiesminde.no

Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9

Selv om vi ikke sier noe kan vi ha noe å si...
JAG Assistanse AS er BPA-leverandør for barn og voksne
med store og sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav
en kan være en kognitiv funksjonsnedsettelse.

JAG er medlem av European Network for Independent Living
(ENIL).

JAG bygger sitt verdigrunnlag på grunnleggende menneskerettigheter, likeverd og likestilling.

Foreningen JAG er en ideell interessepolitisk forening som har
som formål å sikre alles rett til å velge Brukerstyrt Personlig
Assistanse (BPA).

Vi har fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr din
assistanse.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy
din BPA.

JAG Assistanse AS | Telefon: 962 09 666 | www.jagassistanse.no | Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

JAG Assistanse kunde 160001, venter på ny annonse
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Mediestorm

Mediestorm etter frakjøring
To ganger på en uke opplevde Amir Hashani å bli frakjørt av bussen. Han var snarrådig nok til å filme
begge hendelsene, og fikk VG, Dagbladet og Nettavisen på tråden.
Tekst: Ida C. Freng Foto: Faksimile

Nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
skulle ta bussen hjem etter et besøk hos kjæresten da
den første episoden inntraff. I mørket sto han og ventet
på siste buss på ruta. Da sjåføren oppdaget at Hashani
satt i rullestol opplyste han at han manglet verktøyet for
å åpne rampen, og sa at noen hadde kastet den. Hashani
påpekte at det er bussjåførens ansvar å ha verktøyet,
men da repliserte bussjåføren at det var bedriftens
ansvar, ikke hans. Han svarte ikke på Hashhanis fortvilte
spørsmål om hvordan han skulle komme seg hjem, men
hevdet at det kom flere busser- noe det ikke gjorde,
ettersom den aktuelle bussen var den siste på ruta
denne kvelden. Deretter lukket han bussdøra og kjørte.
Hashani forteller at han fikk panikk, ettersom det var
siste buss, og han ble stående igjen alene i mørket og
kulda på bussholdeplassen.
Hashani la ut en film fra hendelsen på sin
Facebookside, og etter kort tid tok flere store medier
kontakt, ettersom innlegget med filmen begynte å spre
seg på nettet. Både Dagbladet, VG og Nettavisen lagde
saker med deler av videoen, og representanter fra Ruter
la seg flate for kritikken.
- Det skal ikke skje. Hver eneste forbikjøring er en
for mange. Det er ugreit, rett og slett. Vi beklager veldig.
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Vi har fremdeles en vei å gå, sa pressekontakt i Ruter,
Cathrine Myhren til Dagbladet.
Hashhani var krystallklar i sine uttalelser til avisen:
- Det skjer veldig ofte med meg og andre
handikappede. Dette er hverdagsdiskriminering.
Det skulle gå troll i ord. Kun to dager etterpå skjedde
det samme igjen. Nok en gang greide Hashani å få filmet
hendelsen. Denne gangen hevdet bussjåføren at Hashani
selv måtte ta ansvar og ha med seg nødvendig verktøy,
og han hevdet at mange andre rullestolbrukere pleide å
ha med seg dette.
- Det virkelig problematiske i denne saken er at den
ikke er unik. Det er ikke engang unikt at han opplever
det samme flere ganger samme uke. Det eneste som er
unikt er at Amir har dokumentert hvor ille det faktisk
er. Mange rullestolbrukere opplever det samme som
Amir, sa regionleder Magnhild Sørbotten til Nettavisen,
da de fulgte opp saken.
Etter den andre episoden ble Hashani invitert i
møte med Ruter, og selskapet har tatt grep for å bedre
situasjonen på alle bussene, blant annet ved å sikre at
alle busser nå skal ha det nødvendige utstyret på plass.

- annonser

AS Naturbetong erverver, utvikler og selger boliger, hovedsakelig i Oslo- og det sentrale østlandsområdet. I tillegg har selskapet ca. 50 utleieleiligheter som løpende leies ut, samt 11 næringslokaler i Oslos
beste handlegater som er utleid til butikkdrift. Selskapet har en relativt liten organisasjon med spisskompetanse innen utvikling, markedsføring, økonomi, drift og forvaltning av fast eiendom.
Selskapet har siden 1993 ferdigstilt og levert 80 prosjekter med totalt ca. 5000 boliger, og i løpet av 2015
legger vi ut for salg spennende boligprosjekter på bl.a. Grüner Village på Grünerløkka og Vøyen Hageby
på Vøyenenga i Bærum, samt prosjektering av Geilos ”beste” utsiktstomt.

www.naturbetong.no

Vi samarbeider med Norges Handikapforbund
om fremtidsrettede boliger universelt utformet
på Kringsjå i Oslo.

www.arcasa.no
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Ruter tar grep

Etter at nestleder i NHFU Oslo Amir Hashani to ganger på under en uke
dokumenterte på video at han ble frakjørt av bussen, har Ruter tatt grep.

RUTER
TAR GREP
Tatt på alvor: Amir Hashani møtte Wenche Pedersen (i midten) og Sian Ambrose fra Ruter til en samtale etter episodene
der han dokumenterte at bussen kjørte fra ham.
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Ruter tar grep

Meld ifra!
Opplever du å bli frakjørt av bussen, eller har du har
andre negative opplevelser i kollektivtrafikken, knyttet til
funksjonsnedsettelse?
Send epost direkte til Ruters ansvarlige for universell
utforming, Wenche Pedersen wenche.pedersen@ruter.no

Tekst og foto: Elin Vang Kristiansen, tilgjengelighetsrådgiver NHF Oslo

Amir Hashani, som i det siste har hatt noen
uheldige opplevelser med sjåfører på bussen, ble
torsdag 6. februar invitert til et møte med ansvarlig
for universell utforming hos Ruter, Wenche
Pedersen. Områdeansvarlig for indre by, Sian
Ambrose, møtte også opp som representant for
Ruter.
- Sånt skal bare ikke skje, sier Wenche Pedersen,
som er glad for at Amir, til tross for en stressende
situasjon, hadde tilstedeværelse nok til å filme begge
hendelser.
For Ruter var filmen en øyeåpner som tydelig
dokumenterte hvordan rullestolbrukere kan oppleve
det å ta offentlig transport, og de er også helt klare
på at dette er deres ansvar.
Hashani sier at han forventer nå at det blir gjort noe,
og at det som det enkelt kan gjøres noe med, må
skje med en gang, og Ruter har allerede satt i gang
noen forbedringer. Alle busser er sjekket , og alle
ramper skal nå være i orden, og utstyret for å ta ut
rampene skal finnes på alle busser.
Hashani mener at det bør være en del av rutinen
at sjåførene sjekker at utstyr er på plass, og at det
fungerer, før sitt skift. Samtidig etterlyser han en
holdningsendring fra sjåførene, for som han sier:

- Jeg ønsker ikke å være den sure gutten som alltid
klager, når det er ikke er mitt ansvar om bussen har
utstyret sitt i orden.
Vi i NHF Oslo har allerede merket at ting er blitt
noe bedre, og det er kommet til-bakemeldinger om
at sjåførene er blitt hyggeligere og mer bevisste sitt
ansvar for at også kunder med rullestol skal komme
med bussen.
- Amir har gjort en formidabel innsats med å
våge å stå frem, og han er en tydelig stemme mot
hverdagsdiskrimineringen som mange opplever når
de beveger seg rundt i Oslo, sier regionleder i NHF
Oslo Magnhild Sørbotten, og tilføyer:
- Denne gangen håper vi bevisstheten hos Ruter
fører til varig endring, slik at alle føler seg trygge
når de skal bevege seg rundt i Oslo by med offentlig
kommunikasjon, og at de blir møtt på en høflig
måte når de gjør det.
Gode og dårlige opplevelser, og gjerne forslag til
forbedringer, må gjerne formidles videre til Wenche
Pedersen på epost: wenche.pedersen@ruter.no, for
som begge representantene fra Ruter sier;
- Hvis vi ikke får vite om det, får de ikke gjort noe
med det.
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- annonser
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www.astrup.no

Sole Invest AS
Pb. 126 Vika, 0111 Oslo
Løfteplattformer
og trappeheiser

ordre.home.no@thyssenkrupp.com


Tlf.: 99 29 88 88
realmat.no

rmelektro.no
Tlf. 32 12 71 50 Epost: post@rmelektro.no

O S L O
Kile Stokholm arkitekter AS
0165 Oslo, Tlf. 22 99 46 20

BESTILL VINTER 2019-2020 NÅ!

Casas Heddy er et praktfullt ferieanlegg, beliggende
i utkanten av den populære badebyen Puerto del
Carmen på Lanzarote. Her kan du nyte din helsereise med trening, velvære og opplevelser i trygge,
sosiale omgivelser. Hotellet er godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede og har gode HC-rom.
På Casas Heddy er bygninger og utstyr tilpasset
slik at du som g jest kan nyte din ferie. De ansatte
har lang erfaring og gir god individuell service.
Kompetente norske sykepleiere er klare til assistanse
dersom akutte helseproblemer skulle oppstå og
dyktige fysioterapeuter tilbyr behandling etter høy
standard.

PÅ CASAS HEDDY FINNER DU:

LANZAROTE!

CASAS
HEDDY
helsesenter
Ferie &

PRISEKSEMPEL:

9.975,-

9 DES. 1 UKE FRA
HELPENSJON INKLUDERT
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• Treningstilbud
• Velværetilbud
• Tilg jengelig fysikalsk avdeling med dyktige
fysioterapeuter
• Tilg jengelige sykepleiere
• Tilg jengelig treningsrom / trimrom
• Trening / underholdning / aktiviteter
• Helpensjon med frokost, lunch og middag
• Opphold i rom med aircondition og varme, senger
med dyner, eget bad og terrasse eller balkong
Avreiser fra Oslo og
Bergen hver uke i
perioden september
– april. Vi er til stede
på flyplassene ved
alle avganger for å
assistere med innsjekk
og bagasje.

www.vitalreiser.no
Tlf. 56 57 47 50

Lille speil på veggen der….
… vet du hvem den viktigste i organisasjonen er?
Tekst: Ola Harald Svenning Foto colourbox.com

Det er DU! Som medlem av NHF er DU den viktigste
personen i hele vår familie. Vi jobber for at Oslo
skal bli en bedre by for alle mennesker, men spesielt
mennesker med en funksjonshemming. Det å jobbe med
menneskerettigheter er en stor jobb som krever mye av
oss alle- også av deg som medlem. For oss er det du som
sitter på kunnskapen. Du har nøkkelen til hvordan vi skal
sikre at alle mennesker før alle sine behov dekket!
For at vi sammen skal kunne vinne denne
menneskerettighetskampen trenger vi deg med på laget.
Vi håper at du har lyst til å bidra med den kunnskapen,
erfaringen og det pågangsmotet du har. Vårt mål er å bli
en aktiv familie som lytter og handler på vegne av alle.
Dessverre ser vi dag at holdningene til
funksjonshemmede ikke har forandret seg særlig mye.
Dette gjør vår jobb med å forandre samfunnet vesentlig
vanskeligere- men ikke umulig. Men vi må forandre
holdningene til folket om vi skal ha håp om å forandre
Oslo til en bedre by for oss alle.
På sist ledersamling diskuterte vi tre mulige temagrupper/
utvalg som folk kunne tygge litt på om vi skulle starte i

NHF Oslo, disse var:
• tilgjengelighetsutvalg (dra på befaringer, teste nye
steder o.l.)
• seniorutvalg (politikk for livet fra 67 år og oppover)
• parkeringsutvalg (for å jobbe med HC-parkering
og HC-kort)
Er noen av disse temaene av interesse for deg? Eller
har du større interesse for noen av våre nasjonale
satsningsområder menneskerettigheter, BPA og skole?
Vi trenger deg, og din kunnskap er viktig for oss. Vi
håper derfor at du kunne tenke deg å bidra på et av disse
områdene. Har du lyst til å engasjere deg i et lokallag
er du også hjertelig velkommen til det. Vi er på jakt
etter dyktige mennesker som ønsker å jobbe aktivt for
menneskerettighetene.
Lurer du på hvordan du kommer i gang? Ta kontakt
med meg på epost olaharald@nhf.no, eller slå på tråden
24 10 24 00 og spør etter Ola Harald!
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Menneskerettigheter

Til denne utgaven av Quarten har vi fått lov til å dele «Advokatspalten» til våre venner i RegionNytt- medlemsbladet for NHF
Øst. Send oss gjerne en tilbakemelding på dette er stoff som er nyttig for deg, og om du ønsker deg mer av det!
Send til redaktøren på ida.freng@nhf.no
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Foto: colourbox.com

Pleiepenger
for syke barn

Menneskerettigheter

Hvis barnet ditt blir sykt, og du må være hjemme
fra jobb over lengre tid for å yte omsorg og pleie
for barnet, kan du ha krav på pleiepenger fra NAV.

Av advokat Ida Grændsen,
Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Pleiepenger gis som kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.
Ytelsen har en klar parallell til sykepengeordninger, hvor
det gis tilsvarende kompensasjon for tapt arbeidsinntekt
som følge av egen sykdom.

opplevde å gå inn og ut av ordningen, avhengig av hvor i
sykdomsforløpet barnet var. Formålet med lovendringen
var blant annet å gi foreldre med varig syke barn mer
forutsigbarhet.

Sykdom, skade eller lyte
Det fremgår av folketrygdloven § 9-10 at et medlem av
folketrygdloven som har omsorg for barn under 18 år, har
rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade
eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og
medlemmet derfor må være borte fra jobb.
Både fysisk og psykisk skade omfattes. Lyte er medfødt
tilstand som likestilles med sykdom.
Før lovendring i 2017 var det et vilkår for pleiepenger
at barnets sykdom var alvorlig. I dag er inngangsvilkåret
mindre strengt, slik at det er tilstrekkelig at sykdommen
eller skaden er alvorlig nok til å medføre et behov for
kontinuerlig tilsyn og pleie. Videre er det et vilkår at
barnet har vært til behandling hos sykehuslege eller en
lege i spesialisthelsetjenesten, og det må legges frem
legeerklæring fra slik lege. Det er altså ikke tilstrekkelig
med legeerklæring fra fastlegen.
Sosiale problemer gir ikke grunnlag for
pleiepenger, men hvis de sosiale problemene fører til
sykdomstilstander, vil man likevel kunne ha krav på
pleiepenger.
Før lovendringen i 2017 fikk man ikke pleiepenger for
omsorg for barn over 12 år. I dag er grensen hevet til 18 år,
men det gis likevel pleiepenger for omsorg for barn over
18 år, dersom barnet har utviklingshemming og har behov
for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av livstruende
eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Hvem har krav på pleiepenger?
Det er personen som har omsorgen for barnet som kan
søke pleiepenger. Det er ikke et vilkår at man bor sammen
med barnet, men det er et vilkår at den som søker er
sammen med barnet mens det er innlagt, eller er hjemme
med barnet når omsorgen ytes. Normalt er det barnets
foreldre som vil ha krav på pleiepenger, men også andre
med omsorg for barnet kan søke om dette.

Behov for kontinuerlig tilsyn og pleie
Det kan i visse tilfeller være usikkert om sykdommen
medfører behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, slik som
ved mer kortvarig sykdom. I slike tilfeller vil man kunne
søke omsorgspenger («hjemme med sykt barn-penger»).
Før lovendringen var varig sykdom unntatt fra
ordningen. I dag vil foreldre med barn med varig
sykdom, forutsatt at øvrige vilkår er oppfylt, også ha
krav på pleiepenger. Mange foreldre med varig syke barn

Hvor mye får man?
Man kan få pleiepenger i maks 1300 dager. Det er mulig å
gradere pengene, og det er mulig å fordele disse mellom to
foreldre. Ved uttak av 100 % pleiepenger vil man kunne ha
krav på pleiepenger i maks fem år sammenhengende.
I visse tilfeller vil man kunne ha krav på pleiepenger
lenger enn 1300 dager. Vilkåret er da at barnet det ytes
omsorg for er under 18 år, og at behovet for kontinuerlig
tilsyn og pleie er begrunnet i livstruende sykdom eller
skade.
I noen tilfeller vil to personer begge ha krav på 100 %
pleiepenger. Dette avhenger av barnets omsorgsbehov, og
dette må dokumenteres.
Grunnlaget for utbetaling av pleiepenger følger samme
system som grunnlaget for utbetaling av sykepenger.
Det vil si at man får kompensert 100 % av inntekten
første året, men begrenset til seks ganger folketrygdens
grunnbeløp. I dag utgjør dette 599 148,-. Pleiepenger
utbetales fra første dag. I de påfølgende år får man dekket
66 % av inntektstapet.
Hvordan søker man?
Søknad om pleiepenger kan finnes på www.nav.no. Til
søknaden vedlegges legeerklæring fra sykehuslege/lege i
spesialisthelsetjenesten. I tillegg må arbeidsgiver sende en
inntektsmelding til NAV.

15

Årskavalkade
2019
Budsjettseier: Fjorårets arbeid i
budsjettdeputasjonene på rådhuset ga tidenes
gjennomslag for universell utforming.

Fargerik flåteferd: Våren er tiden for parader og tog! Med både 8. mars og 1. mai
tilbakelagt var det regnbuefarger og interseksjonalitet som sto i fokus for NHF og NHFU i
årets Pride-parade, der man for andre år på rad fylte en 18 meter lang trailer- og vel så
det- med festglade deltakere på hjul og til fots.

8. mars: NHF Oslo og NHFU Oslo har virkelig begynt å ta grep om store merkedager
der det er helt naturlig at funksjonshemmede tar sin plass. I 2019 gikk vi under parolen
«uansett funksjonsevne: Like mye kvinne- Like mye verdt» i årets 8. marstog i Oslo. Vi
kjempet for parolen vår på parolemøtet, men fikk den ikke gjennom som hovedparole.
Likevel opplevde vi massiv støtte både under møtet og i toget.

Nyansatt:
Elin Vang Kristiansen ble i 2019 NHF Oslos
nye tilgjengelighetsrådgiver, etter at Birger
Nymo gikk av med pensjon. Vang Kristiansen
kommer fra Universell Utforming AS, og var
interiørarkitekten bak de flotte lokalene i
Schweigaardsgate 12.
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Kulturnatt: Tilgjengelighetsgerilja-aksjonen
mot Kulturnatt 2018 resulterte i et tett og godt
samarbeid med Oslo kommune i 2019. De
tok virkelig grep for å bedre tilgjengeligheten,
blant annet med en tips-liste for tilgjengelighet
for alle arrangører, bevissthetskampanje
for tilgjengelighet samt at personer med
funksjonsnedsettelse ble invitert til å stille som
løypeguider.

Hatprat på dagsorden: Amir Hashani
lot seg ikke knekke av to episoder med
trakasserende og hatefull oppførsel. I stedet
fikk han daværende likestillingsminister
Trine Skei Grande til å stille opp på
konferansen «1 av 3», der hatprat og
hatkrim mot funksjonshemmede sto i fokus.
Hopp i havet! Endelig! Etter flere års
arbeid er «HC-kulpen» på Sørenga en
saga blott, og en ny, universelt utformet
og integrert rampeløsnia9. Her blir Amir
Hashani intervjuet av NRK på den offisielle
åpningen.

Fjern Gæppen: Både som en opptakt til årets
ledersamling i oktober, samt som oppvarming til 3.
desemberarrangementet på Tøyen ble det arrangert Fjern
Gæppen-aksjoner i 2019. Her er Inger Lise Kristiansen (t.v)
og Lilli Ann Stensdal i sving.

Slagdagen: Suksessen med Slagdagen –markering
i oktober ble videreført og videreutviklet i 2019.
Denne gangen var LFS over hele landet involvert
med stands og markeringer, og vi oppgraderte
materiell og kampanje fra året før.

Valget2019: Over hele landet kjempet NHF for å få våre utvalgte kampsaker,
skole og BPA, på dagorden under valget. En egen prosjektgruppe var satt ned for
å jobbe med mobiliseringen, og de reise land og strand rundt. I Oslo laget vi egne
valgvideoer med partiene toppkandiadater, som vi spredde på Facebook.
Gjenvalgt og nyvalgt: Under årsmøtet i 2019 ble Magnhild Sørbotten gjenvalgt
som leder for 2 nye år. Sadia Jabeen Iqbal ble valgt inn for første gang, og skal
sitte i to år. Grete Flattun ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år. Magnhild
Sørbotten ble valgt til nestleder i Norges Handikapforbund under landsmøtet 2019.
I forbundsledelsen sitter også følgende med Oslo-tilknytning: Ida Hauge Dignes, Karl
Haakon Sævold og Jørgen Foss (ansattrepresentant). Tove Linnea Brandvik er ny
forbundsleder.

DIT-suksess: Konferansen begynner å bli en
årviss tradisjon, og i 2019 sto fremkommelighet
i fokus. På programmet sto blant andre Google
Norway-sjef Jan Grønbech, samferdselsminister
Jon Georg Dale, Lena Lundgreen, direktør for
offentlig sektor og «Smarte Byer» i Microsoft
samt våre egne tillitsvalgte Marianne Knudsen og
Nikita Amber Abbas. I år ble konferansen holdt
på splitter nye Vega Scene.

Stolthetsparaden: NHF og NHFU var bredt representert i årets Stolthetsparade i juni
2019. Hele landsmøtet til NHF dro ens ærend fra Oslo for å delta, og en rekke NHF
Oslo-medlemmer møtte også opp.

Funkfest: For femte gang satte vi vårt preg
på kulturhøsten, denne gangen med filmskole,
fotoutstilling og filmvisning.

Rekordmobilisering: De senere årene har NHF Oslo fått en god tradisjon for å
delta i 1.mai-toget i Oslo. I 2019 slo vi alle rekorder når det gjelder deltakelse! Den
hardtarbeidende komiteen hadde sørget for frokost og paroler i våre egne lokaler før
toget, og allerede der ble fjorårets deltakerrekord slått. Enda større ble fremgangen da
man kom til Youngstorget, der ytterligere deltakere og sympatisører var samlet. Nytt
av året var dessuten kremplasseringen nesten helt foran i toget. Parolen «Vi vil jobbe»
resulterte i klampetrapp fra publikum opp Torggata.

Oslo Byliv: NHF Oslo var en tydelig og naturlig
del av gatebildet under Oslo Byliv-dagen lørdag
31, august. Engasjerte tillitsvalgte fra flere ledd
i organisasjonen dro lasset sammen, og ga
nysgjerrige forbipasserende sjansen til å prøve
rullestoler, gjøre tilgjengelighetsquiz og opplyse
om hvor vanskelig Oslo er å bevege seg i på hjul.
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Hatkriminalitet

Forsker trenger hjelp!

Har du blitt utsatt for hatefulle ytringer eller hatkriminalitet? Da vil forsker
Randi Solhjell ved Politihøgskolen gjerne ha kontakt med deg!
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Hatkriminalitet

FAKTA:
Hatkriminalitet er i straffeloven beskrevet som «straffbare handlinger som
er helt eller delvis er motivert av, eller
som har bakgrunn i, hat eller negative
holdninger til religion/livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse,
homofile orientering og/eller nedsatt
funksjonsevne.»
I følge Likestillings- og diskrimineringsombudet er hatefulle ytringer «nedverdigende, truende, trakasserende eller

stigmatiserende ytringer som rammer
individets eller en gruppes verdighet,
anseelse og status i samfunnet ved hjelp
av språklige og visuelle virkemidler som
fremmer negative følelser, holdninger
og oppfatninger basert på kjennetegnsom for eksempel etnisitet, religion,
kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder»

Randi Solhjell er samfunnsviter og har fullført doktorgrad i statsvitenskap ved London
School of Economics. Som forsker er hun i tillegg til Politihøgskolen tilknyttet Senter for
ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo.
Kontakt: Randi Solhjell (PhD), 99 23 38 31, epost: ransol@phs.no, politihogskolen.no
Kilde: Randi Solhjell

I en ny forskningsstudie om hatkriminalitet, ledet av
Randi Solhjell ved Politihøgskolen, skal det ses nærmere
på hvordan politiet jobber med slike saker og hvordan
vernede grupper i straffeloven (se faktaboks) er rammet av
denne typen kriminalitet. Studien pågår fram til mai 2022.
Solhjell ønsker å komme i kontakt med funksjonsnedsatte
som har blitt utsatt for både diskriminerende og krenkende
hendelser som funksjonsnedsatt, samt de som har opplevd
hatefulle ytringer og annen hatkriminalitet. Det trenger ikke
være hendelser som er rapportert til politiet eller andre og
det er fullstendig anonymt å delta i forskning. Dvs. at alle
detaljer om hvem du er og hva du har blitt utsatt for ikke blir
formidlet videre på en måte som gjør at du eller andre blir
gjenkjent.
Det er lite forskning som går på funksjonsnedsattes
opplevelser av hatkriminalitet og det er også antatt
å være store mørketall når det gjelder rapportering.
Nordlandsforskning gjorde i 2016 en spørreundersøkelse
blant funksjonsnedsatte om de hadde blitt utsatt for hatefulle
ytringer en eller flere ganger. Undersøkelsen viste at hele 32%
av de 307 spurte hadde blitt utsatt for det som karakteriseres
som hatefulle ytringer. Med andre ord, nærmere 1 av 3
funksjonsnedsatte.

Når det kommer til rapportering av slike saker til politiet
så hadde Oslo Politidistrikt i 2018 bare 3% av meldte
hatkriminalitetssaker som gikk på funksjonsevne, som i
antall saker kun gjaldt syv forhold. Som Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) og Stopp Diskriminering
har påpekt er noe av årsaken til det lave tallet at det
rapporteres i politiets register som «straffbar handling mot
særlig sårbare personer» og ikke hatkriminalitet. I tillegg er
det mange grunner til å tro at stigma, frykt, og andre hensyn
også gjør at få funksjonsnedsatte velger å ikke anmelde dette
til politiet eller er redd for å ikke bli tatt alvorlig.
Den 21. mai 2019 holdt Norges Handikapforbunds Ungdom
Oslo en debatt på litteraturhuset om hatkriminalitet og
hatefulle ytringer rettet særlig mot funksjonsnedsatte. Dette
var et viktig bidrag i en mer offentlig samtale og ikke minst
forståelse for at dette er et stort problem som dessverre har
fått for lite oppmerksomhet. Bidrag fra funksjonsnedsattes
opplevelser kan være med på å styrke forståelsen for, både
i politiet og blant befolkningen generelt. På den måten kan
ikke bare rapporteringer og politiarbeid bli bedre, men også
å forebygge og hindre at slike hendelser finner sted.
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Allierte: NHF og NHFU fikk støtte fra både NTL og flere BPAleverandører under aksjonen.

Sa ifra: Monica Haugen sparte ikke på
kruttet i verken appell eller intervjuer i
etterkant av den.

Handlekraft fra
Handikapforbundet
Tekst: Ida C. Freng Foto: Emeline Pischedda

Fredag 14. februar arrangerte NHF støtteaksjoner for Hannah Lundens saksøking av
staten for manglende assistanse. I Oslo fikk helseminister Bent Høie overrakt 10.000
underskrifter- samlet inn på en knapp uke!
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Støtteakskjon

Intervju: Magnhild Sørbotten og Monica Haugen (t.h) snakker med NRK.

I 16 byer og tettsteder landet over ble det markert
støtte for Hannah, og motstand mot måten
funksjonshemmede behandles i Norge i dag. I
Oslo ble markeringen holdt utenfor Helse- og
omsorgsdepartementet, og ansvarlig minister
Bent Høie ble invitert ut for å ta imot over 10.000
underskrifter fra kampanjen som rullet i dagene
før 14. februar. Regionleder i NHF Oslo overrakte
underskriftene, og var klokkeklar da hun ble intervjuet
av NRK i saken:
- Funksjonshemmedes frihet må vi få tilbake!
Det var en lydhør minister som traff de over
100 fremmøtte tidlig på ettermiddagen. NHF
og NHFU var på plass, og fikk i tillegg støtte fra
fagforeningen NTL og en rekke BPA-leverandører
som også møtte opp og sto skulder ved skulder med
Handikapforbundet.
- Vi må få kommunene til å praktisere ordningen i
tråd med dagens lovverk, sa Høie til statskanalen, men
han ga seg ikke der:
- Dagens lov er ikke god nok, så vi har satt i gang med
nytt lovarbeid, sa han.
Under markeringen var det duket for sterke appeller
fra Mari Storstein og Monica Haugen.

Ikke fordi de ikke har lyst, men fordi de nektes det.
Fordi de er isolert på sykehjem, i sine egne hjem, fordi
de nektes å reise ut av egen kommune. (…) Jeg står
her for de som ikke kan være her, for hvis de hadde
brukt assistanse på å være her idag hadde de ikke hatt
assistanse til å gå på do i natt eller til å spise middag
imorgen. For det er sånn systemet funker. Hannahs
historie er ikke en svikt i systemet. Det er slik systemet
funker. Dette er systematisk diskriminering. Og det
skjer hver eneste dag fordi våre folkevalgte politikere
lar det skje. Og det er Bent Høies pokkers ansvar, sa
Storstein.
Monica Haugen la også vekt på at Hannahs sak ikke
er en enkeltsak. At det i Norge i dag er flere tusen som
ikke får spist når de er sultne, ikke får stå opp når de
trenger det og som ikke får gå på do når de må.
- Hvorfor er det sånn at i Norge, i verdens beste land,
så får vi ikke muligheten til å delta? Er det fordi vi
ikke er viktige nok? Er det fordi vi er «de andre»? Er vi
annenrangs? Vi blir fengsla, vi blir bundet, vi blir låst.
På grunn av manglende assistanse!
Hun avsluttet med et direkte budskap til ministeren:
- Det er krise! Det haster, Bent! For vi er også
mennesker- og, vi vil alle ha frihet til å leve!

- Jeg står her idag for alle som ikke kunne komme hit.
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Sendte brev: SAFO Oslo, her
representert ved leder Magnhild
Sørbotten, har etterlyst oppnevningen
av nytt sentralt råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

Sendte brev
til byråden
I slutten av januar sendte SAFO Oslo
brev til byråd Robert Steen, og etterlyste
oppnevningen av råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i Oslo.
Tekst: Ida C. Freng
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Interessepolitikk

Oslo
Byråd Robert Steen
Rådhuset
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Oslo 28.1.2020

Manglande oppnevning av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oslo
I byrådsplattformen står følgande: ”Oslo kommune skal praktisere meroffentlighet, og
det skal være lett å følge og involvere seg i politiske prosesser. Oslos sentrale råd
skal aktivt inkluderes.” I tillegg seier plattforma: ”I dag opplever personer med
funksjonsnedsettelser barrierer som fører til innskrenket frihet fordi samfunnet ikke er
tilrettelagt for dem. Byrådet legger konvensjonen om rettighetene til mennesker med
funksjonsnedsettelser til grunn for kommunens arbeid.” SAFO Oslo har vore svært
glade for at byrådet er så tydelege på Rådets posisjon og på at funksjonshemma si
medvirkning er viktig.
På denne bakgrunn er vi svært skuffa over at Oslo kommune endå ikkje har
oppnevnt det nye Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Om rådet aktivt
skal inkluderast, må det også eksistere. Vi minner om at det er mange månader
sidan organisasjonane nominerte sine kandidater til plassar i Rådet.
Ny lov, forskrift og veileder har vore nevnt som ein grunn for at Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne endå ikkje er på plass. Disse bestemmelsane er
imidlertid like for alle fylker. I vårt nye nabofylke, Viken, er Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne allereie oppnevnt, konstituert, og har hatt sitt første møte.
Etter samtale med dette Rådets leder, veit vi at dei har prøvd å kontakte Rådet i Oslo
for å få i gang samarbeid om saker det er naturleg å samarbeide om, for eksempel
samferdsel og kollektivtransport. Dette har naturleg nok ikkje latt seg gjere, sidan
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo ikkje er oppnevnt. For øvrig
blei nye Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnt før nyttår i både
Bergen, Trondheim og Stavanger.
Vi ber om at Byrådet sørger for at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
kan oppnevnast seinast på førstkommande bystyremøte.

For SAFO Oslo

Får brev: Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Robert Steen fikk ultimo januar et brev fra SAFO Oslo.
(Foto: Sturlason)

Magnhild Sørbotten //sign//
Leder
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFO Oslo – Schweigaardsgt 12, Postboks 9217, 0134 Oslo
Tlf.: 24 10 24 00 – E-post: nhf.oslo@nhf.no

- Vi er svært skuffet over at Oslo kommune enda
ikke har oppnevnt det nye Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, sier Magnhild Sørbotten,
leder i SAFO Oslo, om brevet til byråd for helse,
eldre og innbyggertjenester.
I brevet peker hun blant annet på at andre store byer,
som Bergen, Trondheim og Stavanger fikk oppnevnt
sine råd allerede før nyttår.
- Ny lov, forskrift og veileder har vært nevnt
som en grunn for at Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne enda ikke er på plass. Disse
bestemmelsene er imidlertid like for alle fylker,
skriver Sørbotten i brevet.
I byrådsplattformen har byrådet blant annet
erklært at «Oslo kommune skal praktisere
meroffentlighet, og det skal være lett å følge og
involvere seg i politiske prosesser. Oslos sentrale råd
skal aktivt inkluderes».
- Om rådet aktivt skal inkluderes, så må det også
eksistere, påpeker hun.

SAFO Oslo-lederen roser imidlertid byrådets
fokus på funksjonshemmede-konvensjonen (CRPD)
i byrådsplattformen.
Nå ber SAFO Oslo om at byråden sørger for
at det sentrale rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne oppnevnes så snart som mulig.
Kandidatene ble nominert høsten 2019. Sørbotten
påpeker at den sene utnevnelsen påvirker
samarbeidet med omkringliggende regioner.
- I vårt nye nabofylke, Viken, er Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne allerede
oppnevnt, konstituert, og har hatt sitt første møte.
Etter samtale med dette Rådets leder, veit vi at de
har prøvd å kontakte Rådet i Oslo for å få i gang
samarbeid om saker det er naturlig å samarbeide om,
for eksempel samferdsel og kollektivtransport. Dette
har naturlig nok ikke latt seg gjøre, siden Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo ikke er
oppnevnt, skriver hun.
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Bianca Bernhoft Løkkeberg
Interessepolitisk rådgiver
NHF Oslo

Kommentar:

En bærekraftig framtid for alle

Både den norske stat, mange kommuner og mange andre aktører ser i økende grad mot bærekraftsmålene som
en veileder mot en global, bærekraftig framtid. Vi i NHF
har de siste årene hatt et stadig større fokus på hvordan vi
kan knytte menneskerettigheter til argumentene våre om
likestilling for funksjonshemmede. Vi har også vært opptatte av å markere oss på 3. desember, FN-dagen for funksjonshemmede, noe vi gjorde med brask og bram på Tøyen sist gang. Ble du ikke med da, så får du bli med neste
gang!
FN-konvensjonen CRPD, også kalt funksjonshemmedekonvensjonen, ble ratifisert i Norge i 2013, og har siden
blitt brukt av oss som et rettighetsgrunnlag. SAFO vedtok
i august en strategi for å fremme konvensjonen i vårt daglige arbeid. Her finner vi blant annet tiltaket å skape bevisstgjøring rundt at vår likestillingskamp kan settes inn i
en global rettighetskontekst.
Vi finner også: «I skriftlig materiell knytte alt det interessepolitiske budskapet opp til Funksjonshemmedekonvensjonen som en bevisstgjøring på Norges forpliktelse
til å sikre likestilling». Dette kan være fint å notere seg for
dere som skriver uttalelser for eksempel i rådsvirksomet
eller lokallag.
FNs bærekraftsmål fortkortes ofte til SDG, som står for
Sustainable Development Goals. På nettsiden til European
Disability Forum kan man også lese om hvilke artikler i
Funksjonshemmedekonvensjonen som korresponderer
med bærekraftsmålene. Så hvilke temaer er det disse målene dekker, og hvordan spiller funksjonsnedsettelse inn?
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Det er 17 hovedmål med tilhørende delmål, temaene
strekker seg bredt fra klimaendringer og rent vann, til demokrati og boligproblematikk. Her er noen eksempler på
mål som kan brukes i vår argumentasjon:
Under mål 4 – God utdanning, så finner vi delmål 4.8:
«Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar
hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og
kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.»
Under mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, så
finner vi det ganske konkrete delmålet 8.5: «Innen 2030
oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid
for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer
med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.»
Under mål 10 – Mindre ulikhet, så finner vi delmål 10.2:
«Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres
sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal
opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.»
Under mål 11 – Bærekraftige byer og samfunn, så finner
vi delmål 11.2: «Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til
trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer
til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene,
særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og
med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne
samt eldre.»
FNs spesialrapportør Catalina Devandas var i Norge i
oktober, for å besøke myndigheter og institusjoner, bl.a.
NHF. “Jeg vil bruke besøket til å sette meg inn i lovgivningen og retningslinjene på

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

NHF er som kjent en del av paraplyen SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner. På deres
nasjonale konferanse 25.-26.1, så tok de blant annet opp
FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan knyttes til vårt
arbeid. Hvorfor det, tenker du kanskje, er ikke FN veldig
langt unna vårt liv her i Oslo? Hva har bærekraft å gjøre
med utfordringene vi møter på i hverdagslivet?

- annonser

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.
HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging,
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 22 22 88 • E-post: hav@havas.no • www.havas.no

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

Den perfekte scooteren på
ferie, shopping eller andre turaktiviteter. Kom deg ut med
ATTO og nyt dagene.

Se verden og bli sett med Atto!

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og
på en energibesparende måte kan fraktes.

RAIZER

by Liftup
En ny patentert løftestol som er
en rask, sikker og mobil løsning når
en person har falt og trenger hjelp
til å komme seg opp igjen.

GATSBY
by Vintage mobility
Scooter med personlig preg og
egen sjarmerende stil, Sveitsisk
kvalitet som går inntil 5 mil,
toppfart er 9,9 km.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt
justere høyde på sete etter dine behov.

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Jørgen Foss
Kontorleder NHF Oslo

Kontorsjefens sløyfe

illustrasjon: colourbox.com

Typisk norsk å være god, eller noe?
Norge, det forjettede land. Fjell og fjorder. Vakre postkortmotiv.
- Det er typisk norsk å være god! Vi er faktisk best på ski. Vi
er det landet i verden med flest gullmedaljer i de olympiske
vinterleker, til tross for at vi kun er fem millioner hardbarka
vikinger her på bjerget. Vi er ikke så gode i fotball, men vi har
tross alt slått Brasil. Det sitter i den norske ryggmargen, selv 22
år etter. Så derfor er vi på en måte egentlig ganske gode med ball
også.
Vi er forresten verdensmestere i fredsmekling. Er det en
internasjonal konflikt i grunninga, ja, da tar det ikke lang tid
før Rød Larsen, Solheim eller en Egeland sitter på flyet nedover
med den norske stats velsignelse i kofferten- og gjerne med en
hilsen om «lykke til og stå på» fra de Forente Nasjoner. Vi elsker
FN! Ikke bare fordi Norge, med Trygve Lie hadde den første
generalsekretæren, men fordi det minner oss om at vi elsker
trygghet, og at vi som en liten nasjon betyr noe i den store vide
verden. Kanskje til og med at vi blir elsket!
Det gjør noe med oss når verdens øyne er rettet mot landet i
nord. Landet som tok frem roser og kjærlighet etter at landets
ungdom ble utsatt for en av de største terrorhandlinger utført
av en mann. Det enkleste hadde vel vært å finne frem hatet?
Sinnet? Men vi fant hverandre i kjærligheten. Landet som
elsker å sette ord som demokrati og ytringsfrihet helt fremst
i tankerekkefølgen. Der kirken står lenger til venstre enn
sosialdemokratiet, som selve landet er bygget på. Der Kongen
inviterer på kino i parken, og stadig jobber frem en vits som
får hele nasjonen til å le. Og hvis vitsen er så morsom at verden
også ler av den, DA sitter latterbrølet i oss lenge. Gjerne helt
frem til Kongen igjen taler til folket, litt for sent på nyttårsaften.
Mens Ola Nordmann er langt nede i en aquvaittmarinert
samtale og må se kongen i opptak dagen derpå. Da er vi stolt av
monarkiet. Stolt av Norge!
Men samtidig ligger det litt i ubevisstheten til disse folkene
i nord, at vi kan ikke like kongehuset alt for mye. For i Norge
skal ingen være bedre enn naboen. Og med tanke på at slottet
ligger midt i byen, er det mange naboer som følger med. Derfor
går det ikke mange dagene utpå det nye året, etter at festtaler og
bakrus har lagt seg, at pressen finner en historie om Marthas
nye sjamanflamme, eller noe annet rusk som sitter i veggene på
Slottsplassen.
I fjor ble en av Norges største skandaler avdekket. En skandale
som raskt fikk navnet NAV-skandalen. Kunne det fått en mer
dramatisk overskrift? Neppe i Norge. For NAV er allerede bildet
på noe som aldri helt har virket, og endelig fikk en hel nasjon
lov til å ta ordene i sin munn og koble NAV og skandale med
rette. Det har man ventet lenge på. Til og med politikere som
har vegret seg for å koble disse ordene fikk endelig en våt drøm
oppfylt, i alle fall til folkets glede. For selve skandalen i seg selv,
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er ikke noe politikerne egentlig vil seg erkjenne. For er du syk i
Norge, eller du mottar ytelser fra den norske stat, ja da er du i en
form for norsk varetekt, og går vi tilbake til før skandalen ble en
«skandale» var det jo slik vi egentlig ville ha det i Norge.
Det eneste problemet er at vi er medlem av EU. Ups! Nei,
det er vi jo ikke. Det har vi sagt nei til to ganger. To ganger har
forkjempere og motstandere av den tidligere kull og stålunionen
stått på barrikadene og skilt familier fra hverandre.
Nei, vi er medlem av Det Europeiske Frihandelsforbund og
Det Europeiske økonomiske samarbeidsområde. Det er de som
bestemmer hvorvidt en nordmann kan oppholde seg på Gran
Canaria og samtidig motta offentlige ytelser fra staten.
Og noe stort måtte skje; I Norge er vi de senere årene blitt
vant til at regjeringens sammensetting stadig blir endret. Mine damer og Herrer. Ta vel imot på parketten, i aften, eller
i alle fall forhåpentligvis for et par år; rett over sperregrensen;
Kristenfolket fra Sør og Vestlandet: Kristelig Folkeparti! Inn
kommer en sexolog, en partileder som har uttalt at han har levd
i sølibat på ferie, og så får de til og med en minister for kyr og
gris. Velkommen!
Like raskt som kyra får tilbud om andakt og velsignelse,
forsvinner solbrune Fremskrittpartivitter ut av regjeringen,
ned til solkysten og lange drinker ispedd nå, lovlige NAVere
som vi liker å kalle dem. Med seg i kofferten forsvant også
arbeidsministeren. Endelig får Carl Ivar Hagen igjen avskjed på
Tinget, som han egentlig forlot for flere år siden. Rampelyset i
Norge var sterkere enn sola på Granka, men nå er spotlighten
slått av, og det er igjen trygt og pakke med seg Se og Hør og reise
ned. For nå kommer jo hele sulamitten nedover på besøk.
Når jeg tenker meg om. Kanskje ikke Sylvi. For hun har
endelig kommet ut av «fengselet». Solbergs fryktskapende
nasjonale kretsfengsel. Der får du tilbud om å sitte ved kongens
bord hver fredag, og statlige snitter blir servert både før og etter
at hun har tatt på seg korset, fordi pressen igjen skal få en dose
bloddymerry aka Listhaug.
Så er spørsmålet: Er det Fremskrittspartiet som har sluppet
løs, eller er det nordmenn som har sluppet fri?
Uansett, det er fortsatt typisk norsk å være god. Om det
er på en solseng på Gran Canaria- lovlig eller ikke. Eller om
det er i landsmoderen sitt feriehus i Frankrike. På fjellet, eller
ved fjorden. På slottsplassen, eller Nav-kontoret. Om det var
under fotball-VM i Frankrike i 98 eller under VM i bandy på
Voldsløkka i 2020. Om du heter Johaug eller er sexolog ved
kongens bord. Om du heter Egeland og skaper fred på Sri
Lanka, eller du er tilbake kommet IS-kvinne og får regjeringen
her hjemme til å gå. Du er norsk, du er nordmann og kanskje er
du født med ski på beina. Vit at det helst vil gå bra- det er typisk
norsk å være god!

- annonser

Personskadeadvokaten.no
- personskade
Advokatfirmaet
- yrkesskade
Salomon Johansen AS
- trafikkskader
Tullinsgt. 2, 0166 Oslo
- pasientskadeerstatning
Personskadeadvokaten.no
Personskade
-- Personskade
Post ad r.: Pb.
7144, St.Olavspl., 0130 Oslo
Tlf.
22 98 99 40
- Familierett
- Familierett
-- voldsoffererstatning
personskade

Lyst til å

glede
glede noen?

Lovisenberg Diakonale Sykehus søker etter flere

frivillige

e-post: post@salomon-johansen.no
- Fast eiendom

- Fast eiendom
Gratis
konsultasjon
og møte
- yrkesskade
Arbeidsrett
Arbeidsrett
advokat i alle volds- med
trafikkskader
- Bistandsadvokat
Bistandsadvokat
og personskadesaker
-- Forretningsjus
- pasientskadeerstatning
Forretningsjus
Trygderett/NAV
- voldsoffererstatning

ViGratis
bistår
også i saker
med fri
konsultasjon
og møte
rettshjelp
elleri rettshjelpsforsikring!
Advokatfirmaet
med advokat
alle voldsog
personskadesaker
Salomon Johansen AS
Tullinsgt. 2, 0166 Oslo
Post adr.: Pb. 7144, St.Olavspl., 0130 Oslo
Tlf. 22 98 99 40
e-post: post@salomon-johansen.no

Advokatfirmaet
Salomon Johansen AS

som blant annet kan:

•• vise vei for besøkende
•• gå med kaffetralle
•• ledsage pasienter
•• lytte og prate

14. dag
Det vil ta ca. tre timer per uke eller hver 14.

Er du interessert, kontakt
kontakt frivilligkoordinator
Elin
Darbo,
frivilligkoordinator
John Olav
Signebøen,
tlf. 45
98 20
20 50
75 22.
44, eller på e-post: elin.darbo@lds.no

=

Se også: www.LDS.no

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Søk NAV, HMS nummer: 215215

Hev/senk garderobestang
Butler elektrisk hev/senk garderobesystem
Granberg Butler er en genial løsning for sittende brukere. Den
senker klærne ned og utenfor garderoben i funksjonell høyde.
Nå kan hele skapet benyttes!
Rette løftearmer har en løftehøyde på 700mm. Lett vinklede
løftearmer har en løftehøyde på 1120 mm og dermed ideell for
montering høyere opp i garderoben. Velg mellom fjernkontroll
eller håndkontroll med spiralkabel. Passer de fleste garderober.
For mer tekniske detaljer
se vår hjemmeside.

Butler 720: Rett
Butler 722:27
Lett vinklet

22 72 23 55 • post@astec.no • astec.no

- annonser

Ring oss på tlf

BILLETTLØS
PARKERING

09700

LAST NED APCOA FLOW
Du kan betale med APCOA FLOW
på over 1000 p-områder over hele
Norge.

Totalløsning innen

avfallshåndtering
www.ngn.no

Godt
Grip Eiendom lydmiljø
Hegdehaugsv. 31, 0352 Oslo
Tlf. 23 36 50 36 Fax. 23 36 50 60

Støtter NHF´s arbeid i Oslo
Tlf: 24 12 64 40 www.brekkestrand.no
Oslo kommune

Bydel Ullern
Rådet for
formennesker
funksjonshemmede
i Bydel
Ullern har i
Rådet
med nedsatt
funksjonsevne
følgende
kontaktadresse:
Bydel
Ullern
har følgende kontaktadresse:
Brukerrådet
for funksjonshemmede
i Bydel Ullern
Rådet
for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Bydel
Ullern,
Pb.
43
Skøyen
i Bydel Ullern
0212Ullern,
Oslo Pb. 43 Skøyen
Bydel
0212 Oslo
postmottakt@bun.oslo.kommune.no
postmottak@bun.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Fri Rettshjelp
Åpningstid:
Mandag - fredag: 08.00-15.35
Mandag - torsdag: 16.30-19.00
Storgata 19 • Tlf. 23 48 79 00

- aktuelt

Hjelpemiddelsentralen
får nytt navn
Hjelpemiddelsentralen i Oslo og
Akershus skifter navn til NAV
Hjelpemiddelsentral Oslo fra 1. januar
2020. Hjelpemiddelsentralen skal
betjene kommunene og brukerne i Oslo,
Romerike, Follo og Bærum.

Ny likestillingsminister
Da Frp gikk ut av regjeringen på nyåret var det duket for endringer i statsrådskabalen. Venstres Trine Skei Grande ble kunnskaps- og inkluderings-minister, og ny
kultur- og likestillingsminister er Abid Q. Raja fra samme parti. Raja er advokat av
yrke og har tidligere markert seg som en frittalende forkjemper for religionsfrihet,
mangfold og miljøvennlig transport. Han har snakket åpent i media om å bli født
med funksjonsnedsettelsen analatresi, og om hvordan det var å vokse opp i et
minoritetsmiljø i Oslo.

Første mai-markering
NHF Oslo har fått innvilget 20.000kr
til prosjektet «Førstereis på første mai»,
som har som mål å mobilisere enda
flere til å delta i NHF Oslo markering
i 1. mai-toget. Organisasjonen har nå
i flere år deltatt i markeringen, med
klar deltakerrekord under fjorårets
markering. Følg med i nyhetsbrev og på
Facebook for mer informasjon om årets
arrangement!

Foto: Liv Aarberg

LDO-kurs
I mars kan du delta på gratis kurs hos
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
24. og 25. mars inviterer Likestillings- og
diskrimineringsombudet til en rekke
halvdagskurs om aktuelle temaer om
likestilling og ikke-diskriminering i
arbeidslivet (NB påmeldingsfrist på
LDOs nettsider 17.mars). Nytt av
året er et kurs hvor likestillings- og
diskrimineringsloven gjennomgås
paragraf for paragraf. Kursene passer for
arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte,
verneombud, styremedlemmer, ansatte i
arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner
eller andre med interesse for arbeidslivet.
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- aktuelt

Paroleseier til 8. mars

Endelig levekårsstatistikk

Foto: nhfu_insta

NHFU Oslo stilte kvinnesterke opp på parolemøtet for årets 8. marstog- og
fikk gjennomslag! For tredje år på rad planlegger NHFU Oslo å delta i 8.marstoget. I år var målet å få igjennom en hovedparole, etter at det dessverre
mislyktes i fjor. Årets forslag ble ikke antatt, men de valgte å sende inn et
endringsforslag på en av Kvinnegruppa Ottars paroleforslag i stedet for.
Lørdag 1. februar stilte ni ivrige NHFUere opp for å kjempe for sitt endrede
forslag til parole: «Likestilling for funksjonshemmede kvinner! Oppfyll våre
menneskerettigheter!»
- Kvinnegruppa Ottar valgte å fremme vårt endringsforslag, i stedet for et av
sine egne forslag, som var «Kvinner til kamp mot raseringa av velferdsstaten»,
forteller Ida Hauge Dignes, som var på møtet. Nå håper hun at mange vil
delta i 8. mars-markeringa sammen med dem, enten de er medlem i NHFU,
NHF eller bare er enige i parolen- og både kvinner og menn er velkomne!

Saksøkte staten

Kunnskapshullet om funksjonshemmedes levekår skal
det nå gjøres noe med, melder Handikapnytt. I 2020
kommer Statistisk sentralbyrå (SSB) til å publisere
levekårsstatistikk for utvalgte grupper av personer med
funksjonsnedsettelse, basert på «personer bosatt i Norge
med varig funksjonsnedsettelse som har mottatt en
praktisk eller økonomisk offentlig ytelse eller medisinsk
behandling i forbindelse med funksjonsnedsettelsen».
Dette kommer frem i en utredning fra SSB. Mangelen på
slik statistikk var et av punktene FNs spesialrapportør
Catalina Devandas pekte på i sin forelpige rapport etter
sitt besøk i Norge i fjor.

19 år gamle Hannah Lunden tok i februar BPA-saken sin til
retten. Leger anbefaler at hun får brukerstyrt personlig assistanse
døgnet rundt, men kommunen vil kun gi henne 15 timer i
døgnet, melder Handikapnytt. Hannah og familien hennes går
til sak mot staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, for å få
prøvd Fylkesmannens vurderinger av kommunenes helsetilbud.
– Jeg vil ha frihet som andre på min alder, jeg vil kunne legge
meg når jeg vil og styre dagen min selv. Det får jeg ikke når jeg
må hjem for å få hjelp etter klokka 21.30. Om jeg skal være ute
senere en dag må jeg gjøre mindre en annen dag å få hjelp av
familie og venner. Det føles ikke bra, sier hun til magasinet.
Dom i saken er ventet i løpet av mars.

Frihet til bevegelse
og til i større grad å
kunne bestemme
over eget liv.
SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS er totalleverandør
av ortopediske hjelpemidler, og tar i mot
pasienter fra hele landet.

sophiesminde.no

Medlemsvekst i NHF Oslo
Etter årets første måned kunne organisasjonskonsulent
Ola Harald Svenning i NHF Oslo konstatere at regionens
medlemstall hadde økt med tett oppunder 50 medlemmer
på en måned alene! Og for ordens skyld: Økningen skyldtes
ikke at allerede eksisterende medlemmer hadde betalt årets
kontingent.
- Vi ser at det er en god del tidligere medlemmer som kommer

tilbake etter noen års opphold. Det er veldig gledelig, sier
Svenning.
I tillegg ser han en økning i antall husstandsmedlemmer der
ute i medlemsmassen.
- Dette er kjempebra! Jeg oppfordrer alle til å sjekke om det
er flere i husstanden som burde/kan være medlemmer, sier
organisasjonskonsulenten.

Ønsker å stå på tekstside 5, 7 eller 9
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Reprisesak: Vi minner om denne artikkelen fra i fjor- antakelig er ordningen aktuell for flere av våre

									medlemmer også i år!

Hørt om «kommunalt frikort»?
Kilde: Oslo kommunes nettsider Foto: Colourbox

Har du svært lav inntekt og synes det er vanskelig å ha råd til egenandelene hos lege, psykolog,
poliklinikker og røntgeninstitutter? Da kan du søke Oslo kommune om kommunalt frikort.
Som innehaver av kommunalt frikort slipper du å betale
egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk
og røntgeninstitutt (fysioterapeut dekkes ikke). Det
betyr at du ikke trenger å spare opp til egenandelstak
1 på statlig frikort. Kortet dekker også egenandel på
behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt
medisinsk utstyr og viktige legemidler på blå resept. Når
du har fått innvilget frikort får du automatisk tilsendt nytt
ved årsskiftet.
Hva kreves?
Du bor i Oslo. Du eller din ektefelle eller samboer må i tillegg
• ha bodd i Oslo sammenhengende de siste tre år, eller
• ha bodd i Oslo til sammen fem av de ti siste år, eller
• være flyktning som har kommet direkte til Oslo fra
statlig mottak eller direkte fra annet land
Du har en av følgende ytelser fra folketrygden:
• varig uføretrygd
• alderspensjon

• pensjon til gjenlevende ektefelle
• pensjon til tidligere familiepleier
• annen offentlig tjenestepensjon

Du har en inntekt tilsvarende, eller mindre enn, folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med
inntekt menes all inntekt det beregnes trygdeavgift av,
samt kontantstøtte.
Som inntekt regnes også 5 % av netto ligningsformue
som overstiger kr 250 000. For ektefeller/partnere/
samboere gjelder følgende: Dersom du mottar
forsørgertillegg fra folketrygden, vil også din ektefelle
få frikort. Samlet inntekt og formue legges til grunn ved
beregningen. Dersom kun du har en ytelse som kan gi
rett til frikort, kan dere ha en samlet inntekt tilsvarende
folketrygdens minsteytelser for ektepar.
Søknadsskjema finner du på: www.oslo.kommune.no/
bolig-og-sosiale-tjenester/sosiale-tjenester/kommunaltfrikort
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Til opplysning: Forfatteren av denne artikkelen var også leder for prosjektet 3. desember i NHF.

Møtte opp: Ordfører Marianne
Borgen holdt appell for de mange
fremmøtte på Tøyen Torg.

Markering: Fredrikstad

Fra øst til vest og nord til sør- Handikapforbundet satte
3. desember på dagsorden i hele Norge.

Satte 3. desember på
kartet- landet over!
Tekst: Ida C. Freng

Det viste seg at engasjementet som
ble vekket for 3. desember i 2018
verken var nybegynnerflaks eller
et blaff, for i 2019 tok en samlet
organisasjon markeringene et… nei
to… nei ti steg videre!
Årets tema var «menneskerettigheter, og dette ble gjennomgangstonen for stort og smått av
arrangementer og markeringer.
Gledelig nok var initiativene,
markeringene og arrangementene

32

for mange til å liste opp et og et i en
kort artikkel, så her bringes kun noen
smakebiter.
Blant det aller mest synlige var
postkortaksjon til landets politikere,
der rundt 40 organisasjoner, partier
og andre skrev under på vårt krav
om at politikerne må inkorporere
funksjonshemmede-konvensjonen i
norsk lovverk.
Like synlig, om ikke mer, var
NHFU’erne Ida Hauge Dignes og

Marianne Knudsens opptreden
på tv-programmet «God Morgen
Norge», der de penset samtalen inn
på nettopp menneskerettigheter og
diskriminering under sitt intervjusom egentlig var en lansering av
podkasten «Hemma». I tillegg viser
vår medieanalyse en stor oppgang i
antall saker og omtaler i media fra
2018 til 2019- det betyr at det har
vært jobbet godt med synligheten på
lokalt, regionalt og nasjonalt plan!

3. desember

Markering Trondheim

Stand Trondheim

3. desember- landet over!
NHFU hadde for øvrig både bannerprotest
mot Trine Skei Grande og budsjettet da hun
ankom Bufdirs 3. desember-konferanse,
i tillegg til at de tildelte den daværende
likestillingsministeren «antiprisen» Årets
Likestillingsbrems under 3. desembermarkeringen til Handikapforbundet på Tøyen
Torg/Skatten Oslo samme ettermiddag. Her
deltok også ordfører Marianne Borgen, Rødt
Oslos leder Siavash Mobasheri samt en rekke
representanter fra våre alliansepartnere i Press,
Fri og andre organisasjoner.
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Listen er lang- men likevel ikke komplett!
• Pepperkakeaksjon og panelsamtale i Agder.
• Felles markering i Skien for Oslofjord Vest
• Menneskerettighetslunsj og pepperkakepynting
i Trøndelag
• Menneskerettighetsmarkering på Scandic i
Hamar med Innlandet.
• Klatredag og storkommunemøte i Nord-Norge
• Stand på Moa i Ålesund
• Stand, paneldebatt og funkis-takeover på
Scandic Ørnen i Bergen
• Fakkeltog og markering med SAFO og
Likeverdsalliansen i Fredrikstad.

Hytter på Vaset

Vaset byr på enkel men tilgjengelig
standard, og god, gammeldags hyttefølelse!

Sommertur på fjellet?
Våre medlemshytter på Vaset har flust av ledige uker og helger til sommeren!
Tekst og foto: Ida C. Freng

NHF Oslo leier ut to flotte hytter på Vaset i Vestre
Slidre. Her kan du velge mellom det lille «Annekset»,
eller det større «Hovedhuset». Hytta ligger 16 km nord
for Fagernes og bare 200 m fra en stor dagligvarebutikk
(Joker). Hyttene er koselige og praktiske. Området har
mye å by på. Her kan du gå milevis på sykle på gode
fjellveier og stier, fiske i stille fjellvann og elver, vandre
i fjellet, padle kajakk og kano, ri på hester, eller besøke
støler og åpne bondegårder.
Hovedhuset
Hovedhuset har 20 sengeplasser fordelt på 7 doble
rom i soveroms¬fløyen, hvorav 6 sengeplasser ikke er
tilgjengelige for rullestolbrukere og ligger i 2. etasje,
enkelte av rommene i soveromsfløyen har køyeseng.
Det er innlagt strøm og vann og to toaletter og to dusjer.
Kjøkkenet er stort og fullt utstyrt med oppvaskmaskin og
kjøle¬skap med fryser. Hytta har stor stue med spiseplass,
sofakrok og peis.
Annekset
Annekset rommer stue med åpen kjøkkenløsning, to
soverom med fire sengeplasser til sammen, og kombinert
bade¬rom og toalett. Det er innlagt strøm og vann.
Annekset er tilgjengelig for bevegelseshemmede.
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Medlemspris
Hyttene er til leie for NHF- medlemmer og andre. Er du
NHF-medlem (åpent for alle) er det litt rimeligere leie, og
medlemskap i NHF koster kun 350 kroner i året.
Booking
For booking og priser, ta kontakt på epost
organisasjonskonsulent Ola Harald Svenning på epost
olaharald@nhf.no eller nhf.oslo@nhf.no eller ring oss på
telefon 24 10 24 00 (sentralbord).

Digitalt nytt år?

Nå kan du gjøre som mer enn 250 andre,
og velge å heller få vårt medlemsbladet
Quarten tilsendt kun elektronisk, dersom
du ønsker det!
Send ganske enkelt en epost med navn,
medlemsnummer, eposten du vil ha bladet
sendt til og teksten: ”Jeg vil ha Quarten

elektronisk i stedet for på papir” til vår
organisasjonskonsulent Ola Harald
Svenning på olaharald@nhf.no, så
sender vi deg en pdf-utgave til eposten
din i stedet for! Pdf-utgaven er helt lik
papirutgaven.

Anbefaling fra Funkisbiblioteket!
I hvert nummer av Quarten fremover vil vi la brukere av
Funkisbiblioteket komme med anbefalinger av bøker og filmer de har
funnet i hyllene. Quarten-redaktør Ida C. Freng har lest følgende bok
siden sist:
Hvilken bok/film anbefaler du?
«Eg snakkar om det heile tida» av Camara Lundestad Joof. En i
serien «Norsk røyndom» fra Samlaget, med en samling personlige
betraktninger fra norsk samtid. I samme seire finner du også Bjørn
Hatteruds «Mot Normalt», som omhandler det å leve med en
funksjonsnedsettelse og opplevd utenforskap.

Boka finner du i Funkisbiblioteket.

Hvorfor anbefaler du denne boka?
Jeg oppdaget boka etter at forfatteren Camara Lundestad Joof leste utdrag fra den under NHFs
landsmøte i 2019. De korte utdragene du leste der traff meg midt i magen, og selv om jeg i
utgangspunktet altfor sjelden leser nynorsk, så virket ikke den lille boken på knapt 100 sider
uoverkommelig. Boka setter et skarpt og til tider grelt lys på rasisme i Norge i dag. Den viser
hvordan den nesten umerkelig, hvertfall for den som ikke kjenner mikroaggresjonen på kroppen
daglig, inn i hele tilværelsen. Samtidig bærer den preg av forfatterens egen usikkerhet, hennes
selvransaking og ikke minst hennes raseri. Overføringsverdien til diskrimineringen og «ableismen»
svært mange funksjonshemmede møter er påtakelig, og når slik sett utover sitt eget tema. Det er
en opprørende, provoserende og sår bok og lese, men jeg anbefaler den likevel på det sterkeste.

illustrasjon: colourbox.com

Flyter postkasse og benkplass over av
papirmagasiner? Har du et nyttårsforsett
om å kutte ned papirbruken i 2020?
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Returadresse:
Norges Handikapforbund Oslo
Schweigaardsgate 12,
0134 Oslo

Oversikt regionstyret, bydelslag, landsforeninger og rådene
Regionstyret:

Holland, dekker også Grünerløkka, Gamle Oslo og St.
Hanshaugen, tlf: 932 53 731,
roger.holland@live.no

LFN Oslo (nakkeskadde)
Leder Turid Monsen, tlf: 90 50
55 85, turid.monsen@getmail.
no

Nestleder:
Karl Haakon Sævold
tlf: 90 18 82 58,
khs@live.no

NHF Ullern, Leder Steinar
Hammerstad, tlf: 41 00 89 53,
annkarin.fronth@getmail.no

LFPS Oslo (polio) Leder Phuoc Grünerløkka: Roger Storslett
Tan Le, tlf: 41 14 33 21,
roger.storslett@bga.oslo.
phuocoslo@hotmail.com
kommune.no

NHF Vestre Aker,
Leder Elsa Oterhals,
tlf: 22 49 25 51/ 988 21 716,
epoterhals@gmail.com

LFS Oslo/Akershus (slagrammede) Leder Odvar
Jacobsen, tlf: 90 74 85 21,
odvar.jacobsen@outlook.com

Leder: Magnhild Sørbotten
tlf: 91 61 28 75,
magnhild7@gmail.com

Styremedlemmer:
Geir Werner, tlf: 92 82 06 75
oslo@alfnorge.no
Sadia Jabeen Iqbal
tlf: 48 24 15 94,
sadia.j.iqbal@gmail.com
Grete Flattun, tlf: 41 68 44 16,
grete.flattun@gmail.com
Marius Korsell,
tlf: 95 97 43 59, marius.
korsell@gmail.com
Ingrid Njerve, tlf: 95 83 38 25
ingrid.njerve@gmail.com
Varamedlemmer:
Hans Jørn Næss,
tlf: 91 10 01 00,
hjn@kapital.no

Bor du i en bydel du ikke
finner i denne oversikten?
Ta kontakt med regionkontoret på telefon 24 10 24
00, så skal vi hjelpe deg!
Norges Handikapforbund
Ungdom Oslo, Nikita Amber
Abbas, nikita.abbas@live.no,
tlf: 46 78 40 57
Handikaplaget Aktiv, Leder
Ole Kristian Iversen, tlf: 91 36
07 70, hl.aktiv@getmail.no

Lokale landsforeningslag

Jan-Egil Wigen Aasterud
tlf: 99 32 71 88,
Janegil.aasterud@gmail.com

ALF Oslo
(Arbeidsmiljøskadde)
Leder Geir Werner, tlf: 92 82
06 75, oslo@alfnorge.no

Ragnhild Simonsen
tlf: 97 15 23 95,
ragnsi@hotmail.com

ALF Offshore, Leder Torbjørn
Mathiassen, tlf: 91 35 60 26,
torbm@online.no

Regionkontorleder:
Jørgen Foss, tlf. 952 25 335
jorgen.foss@nhf.no

HBF (Handikappede barns
foreldreforening), Leder
Rikke Danielsen, tlf: 90 58 51
37, rikkedani@gmail.com

Lokallag

LKB Oslo (kvinner med
bekkenløsningsplager)
Leder Vibeke Helander
Bolstad, tlf: 48 24 23 60,
oslo@lkb.no

Grorud: Mats Petter Sydengen
mats.petter.sydengen@bgr.
oslo.kommune.no,
tlf: 93 42 52 37

Nordre Aker: Madeleine
Nordlund, møtesekretær,
tlf: 23 47 30 10, madeleine.
postmottak@bna.oslo.
kommune.no
Nordstrand: Rupinder Bains,
møtesekretær, tlf: 982 39
483, postmottak@bns.oslo.
kommune.no

Landsforeninger uten
lokallag i Oslo

Sagene: postmottak@bsa.
oslo.kommune.no

tlf: 41 21 83 57, leder@amcforeningen.no

Stovner: Ewy Halseth, leder,
tlf: 901 87 847, ewy@halseth.
no

NASPA ved leder Jarle Sterner St. Hanshaugen: Camilla
tlf: 92 02 82 77, jsterner@
Sandanbråten, camilla.maria.
online.no
sandanbraten@bsh.oslo.
kommune.no, tlf: 90 64 44 78
AMC Leder Monica Haugen,

Rådene

Det sentrale rådet (hele
byen): Bente Ingrid Arnesen
benteingrid.arnesen@byr.
oslo.kommune.no,
tlf: 92 08 55 67
Alna: Biljana Lauvstad, RFF
sekretær, tlf:: 23 47 90 28,
biljana.lauvstad@bal.oslo.
kommune.no
Bjerke: Chatrine Anskau
postmottak@bbj.oslo.
kommune.no, tlf: 47 50 24 60

Søndre Nordstrand: Hege
Johanne Magnussen, hege.
magnussen@bsn.oslo.
kommune.no, tlf: 91 36 66 85
Ullern: Petter Lang,
rådssekretær, tlf: 952 26
347, petter.lang@bun.oslo.
kommune.no
Vestre Aker: Mette Furu
mette.furu@bva.oslo.
kommune.no, tlf: 90 25 10 20

LARS Øst/Oslo (ryggmargsØstensjø: Kim Marius Ilmo
skadde) Leder Marianne
Bolin, kim.bolin@bos.oslo.
Frogner: Marthe PreteniGraham Hjelmen, tlf: 92 65 26 Isefjær, sekretær, marthe.
kommune.no, tlf: 91 60 57 50
73, marianne@hjelmen.com
isefjar@bfr.oslo.kommune.no
NHF Bjerke, Leder Else Thune LFA Oslo/Akershus
Gamle Oslo: Hanne
(amputerte), Leder Arve
tlf: 93 23 91 31,
Zakariassen, hanne.
Birkely, tlf: 92 26 33 44,
elsejthune@hotmail.no
zakariassen@bgo.oslo.
arge@altiboxmail.no
kommune.no, tlf: 95 98 65 62
NHF Sagene, Leder Roger
NHF Alna, Leder Søren
Kjendlie, tlf: 22 32 68 80/
48 24 99 97,
soren.kjendlie@uloba.no

