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Vaktbikkjebetraktningar
2016 har vist oss at det er behov for eit sterkt NHF 
Oslo, både som vaktbikkje, talerør, kunnskapsfor-
midlar og medspelar.

Feier nye kostar bedre?
Året var også det første heile med ny byråds-
samansetning. For eit år sidan spurte vi oss om 
byrådet ville følge opp det dei sto for i opposisjon. 
Foreløpig er svaret både ja og nei. Byrådet kutta yt-
terlegare i støtten til NHF Oslo - ein skjebne vi delte 
med andre av dei mest tydelege organisasjonane 
for funksjonshemma. Samtidig er det positivt at 
byrådet reduserte dei planlagte kutta til bydelane 
kraftig, men det krevst meir for å få tenestetilbodet 
for funksjonshemma opp på eit akseptabelt nivå.

Er bilfri by ein ekskluderande by?
Tanken om ein bilfri by, i alle fall innanfor ring 
1, er ei viktig symbolsak for byrådet. Universell 
utforming av fortau, inngangsparti, plassar og ikkje 
minst kollektivtransport er heilt essensielt for at 
ein bilfri by skal bli ein by for alle. Dette var NHF 
Oslo heilt krystallklare på i årsmøteuttalelsen «En 
grønn by er også en tilgjengelig by». Eg opplever 
at både byråden og prosjektledelsen er lydhøre for 
våre synspunkt – også når vi snakkar om at det vil 
vere behov for meir og bedre HC-parkering mens vi 
ventar på at Oslo skal bli ein universelt utforma og 
tilgjengeleg by. Byrådet er utålmodige etter å få på 
plass den bilfrie byen – vi skal vere like utålmodige 
etter å få på plass den grønne og inkluderande 
byen.

Manglande kontroll hos Ruter
Ruter har ei nøkkelrolle for å få ein tilgjengeleg 
kollektivtrafikk – men evna til å levere er for dårleg. 
Planane kan vere bra, men resultata tyder i liten 
grad på at dei synest tilgjengelegheit er viktig. 
Løren stasjon åpna i 2016 – nybygd frå grunnen 
– men utilgjengeleg. Det kan godt vere underleve-
randørar som har svikta, men ansvaret for å følge 
dei opp er Ruter sitt! Og når Ruter ikkje evnar å 
gjere jobben sin er det samferdselsbyråden sitt 

ansvar å fortelle dei kor skapet skal stå. Vi forventar 
at det er eit ansvar ho tar!

BPA til glede og besvær
BPA (brukerstyrt personleg assistanse) er eit viktig 
virkemiddel for at funksjonshemma skal kunne leve 
likeverdige liv. BPA er samfunnsøkonomisk lønn-
somt og det blei rettigheitsfesta allerede i 2014. 
Likevel prøver kommune etter kommune å sjå vekk 
frå rettigheitsfestinga og ikkje minst rundskrivet 
som beskriv korleis BPA skal praktiserast og kven 
det gjeld for. Det er merkeleg at kommunale 
juristar som normalt er ganske skarpskodde, 
framstår som om dei konkurrerer om å vere mest 
kunnskapslause når det gjeld BPA-rettigheiter. I 
mai var denne konkurransen kommen til Oslo, 
då kommunen lyste ut ein BPA-konsesjon som på 
fleire punkt braut mot gjeldande regelverk. Etter ei 
intens helg, der fleire organisasjonar engasjerte seg 
sterkt, valgte byråd Inga Marte Thorkildsen å trekke 
konsesjonen, både fordi den ikkje var god nok, men 
også fordi rådet, organisasjonane og politisk ledelse 
ikkje hadde vore med i prosessen. 

I denne saka har det vore ein styrke at alle organi-
sasjonane og Rådet for funksjonshemma sto samla. 
Det er likevel grunn til å gi ein ekstra honnør til 
NHFU Oslo sin leder Henriette Nielsen for hennar 
betydelege innsats. 

Sjøl om BPA er rettigheitsfesta, slit mange av våre 
medlemmer med å få det antal timar dei treng. 
Ikkje så sjelden ser vi at folk slit med å delta på 
NHF-arrangement på grunn av for få tildelte timar. 
Derfor blei FN-dagen for funksjonshemma brukt 
til å demonstrere for BPA foran både Storting og 
Rådhus.

Nedbygging av rehabilitering
Rehabilitering er viktig for den arbeids- og 
samfunnsdeltagelsen alle politikarar vil ha frå 
funksjonshemma. Likevel ser vi at rehabiliterings-
tilbudet blir svekka. Stortinget vedtok i haust å 
gjere det langt dyrare for funksjonshemma å gå til 
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fysioterapi. Samtidig stenger Oslos siste terapibas-
seng dørene i april 2017. Det er all grunn til å frykte 
konsekvensane av denne nedbygginga. 

”Det usynlege hatet”
Hatefulle ytringar eller handlingar mot funksjons-
hemma blir, i følge politiet, gjerne registrert som 
noko anna enn hatkriminalitet. Heilt annleis enn 
det som ville skjedd om offeret var kvinne, homofil, 
eller hadde ein annan etnisk bakgrunn. Forskning 
viser at mange funksjonshemma har blitt utsatt 
for hatkriminalitet – likevel; Då NHFU sin Tamarin 
Varner blei spytta på og ledd av på trikken, og 
anmeldte det, var det den første anmeldelsen 
politiet hadde regisrert som hatkrim mot funk-
sjonshemma. Takk til Tamarin for at ho turte å gjere 
dette synleg.

Å få det du har rett på
Vi får stadig fleire rettigheiter – det er flott! Men 
å ha rett på noko betyr ikkje at man får det – slik 
mange utanfor handikapbevegelsen trur. Som 
samfunnsforskaren Halvor Hanisch sa under 
haustens ledersamling; rettigheiter fungerer fint 
for ein vaksen, velutdanna funksjonshemma med 
norsk som morsmål, men kva med dei andre? NHF 
Oslo har tatt konsekvensen av at vi ikkje kan stanse 
ved rettigheitsfestinga – vi må sette medlemmene 
i stand til til å oppnå sine rettigheiter. Derfor har 
vi etablert SAFF-linja (saksassistanse fra frivillige). 
Derfor starta vi i 2016 med dei svært populære 
minikursa – i første omgang på ”omsorgslønn og 
utvida hjelpestønad” og ”støtte til småhjelpemid-
del”. Derfor har vi også satt i gang prosjektet ”hjelp 
til selvhjelp”, der vi har ansatt ein sosionom i 50% 
stilling.

Inkluderande organisasjon?
NHF jobbar for inkludering, men klarer ikkje alltid 
å få det til i eigen organisasjon. Det har vi bestemt 
oss for å gjere noko med. Vårens OsloFunker satte 
fokus på korleis organisasjonane kan bli bedre på å 
inkludere folk med minoritetsbakgrunn. Poliolaget 
har vist at dei klarer dette i praksis – og fikk NHF 

Oslo sin ”Ny giv”-pris for arbeidet sitt. Ei anna som 
har lykkest med dette arbeidet er Faridah Shakoor, 
festivaldirektør i Abloom. Ho har stått for eit 
innovativt og utretteleg arbeid for mennesker med 
minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. For 
dette fekk ho NHF Oslo sin hederspris, svært, svært 
fortjent.

Endring og vekst
Som ein av dei få regionane har NHF Oslo hatt ein 
betydeleg medlemsvekst i 2016. det er flott. Endå 
bedre er det at NHFU Oslo verkeleg har fått eta-
blert seg som ein tydeleg organisasjon i Oslo. det 
lovar godt for framtida! Og framtida er det vi har i 
tankane når vi i løpet av året har brukt betydelege 
ressursar på å diskutere kva slags organisasjon NHF 
skal bli og kva som skal vere vårt samfunnsoppdrag. 
Ønsket om ein tydelegare og tøffare organisasjon 
er gjennomgåande – og det er etter mitt syn heilt 
nødvendig at NHF tar grep for å bli akkurat det.

Til slutt er det tid for å rette ei stor takk til alle som 
har gjort ein innsats for NHF Oslo i 2016: Til deg 
som sit i råd, brukerutvalg, regionstyret, lokallags-
styrer, landsforeningslagstyrer, utvalg, komitéer 
og grupper. Til deg som er ansatt, likeperson eller 
engasjert i enkeltsaker. Til alle som gjorde Hjelpe-
middelmessa til ein stor suksess. Til deg som er 
samarbeidspartner eller medspelar. Til deg som 
har gitt oss alle dei viktige innspela og ”her trykker 
skoen”-rapportane. Det er når vi legg all denne inn-
satsen saman at vi verkeleg får dei gode resultata! 
La oss fortsette med det, ja gjere det enda bedre 
også i åra framover



NHF OSLOS REGIONSTYRE 

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2016!

Magnhild Sørbotten, 
regionleder

Snefrid Bergum, 
styremedlem

Oddvar Skogsletten, 
styremedlem

Elisabeth Wilhelmsen, 
styremedlem 
(permisjon fra juni 2016)

Grete Vinje,  
nestleder

Signe Bøvolden,  
styremedlem

Geir Werner,  
styremedlem

Jørgen Foss,  
regionkontorleder 
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Norges Handikapforbund Oslo er byens fremste 
interesseorganisasjon for funksjonshemmede. 
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 prinsip-
program og regionens vedtatte handlingsplan og 
virksomhetsplan. 

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. 

Oslo-budsjettet
I 2017 starter byrådets første periode med et 
fullstendig egenlaget budsjett, og det har vært 
interessant å følge med på hvilke forandringer 
de ønsker for Oslo i fremtiden. De ønsker bilfri 
by innenfor ring 1, og at det skal bli mer naturlig 
å komme seg rundt uten bil. Dette er noe vi har 
ment mye om i mange sammenhenger, og nå 
senest i deputasjonene til det nye budsjettet.

Byrådet har et større økonomisk handlingsrom 
enn forrige byråd på grunn av den nye eiendoms-
skatten. I den vedtatte økonomiplanen for 2016-
2019, var det lagt inn et rammekutt til kommunen 
på 527 millioner, mens det i det nye budsjettet 
foreslås at dette kun skal være på 330 millioner. 
I den samme økonomiplanen var det lagt inn et 
rammekutt til bydelene på 34 millioner, mens 
dette i det nye forslaget er redusert til 11 mil-
lioner. Det er gledelig at kuttene reduseres i årets 
budsjett, men for å beholde et forsvarlig tjeneste-
tilbud må kuttene reverseres helt, og det var blant 
annet dette vi krevde i deputasjon med helse- og 
sosialkomiteen.

En annen ting vi ser på med bekymring er at det 
har blitt kuttet 14,5 millioner i byomfattende 
tiltak i helse- og sosialsektoren, og det merker vi 
også på vår egen organisasjon. NHF Oslo får 7,6 

prosent mindre økonomisk støtte enn i fjor, noe vi 
selvfølgelig argumenterte sterkt for at var urimelig 
under deputasjonen. Man trenger ikke lese lenge 
i budsjettet for å registrere at funksjonshemmede 
svært sjelden er nevnte, og dette beviser bare 
hvor viktig det er å ha sterke likestillingsorganisa-
sjoner med dette fokuset.

Når det gjaldt TT-ordningen, så skal prisen per tur 
gå opp 2 kr for voksne og 1 kr for barn. Vi krevde i 
deputasjonen at billettprisen i løpet av fireårspe-
rioden må bli den samme som for annen kollektiv-
trafikk. All kollektivtrafikk bør være likt priset over 
samme avstand. Vi kan ellers lese i budsjettet at 
«Byrådserklæringen understreker at TT-ordningen 
skal være en del av Oslos kollektivtransporttilbud. 
I tråd med erklæringen vil byrådet arbeide for at 
administrasjonen av TT-ordningen overføres til 
Ruter.» Vi krevde også i deputasjonen at antall 
reiser for «gående» over 67 år settes til 90, i løpet 
av fireårsperioden må denne gruppen ha samme 
antall reiser som andre. 

I budsjettet kan vi lese at «Byrådet vil fortsette å 
arbeide med universell utforming i det ordinære 
kollektivtilbudet slik at flest mulig kan benytte 
seg av dette.», men hvordan dette arbeidet skal 
foregå kan virke mer diffust. I budsjettet er det 
nå satt av 11,75 millioner kr, dette er 90 000 mer 
enn i fjor. Det er positivt at vi ser en økning, men 
det er ikke engang en økning som holder tritt 
med stigningen i konsumprisindeksen på 2,2%. I 
deputasjon med Miljø- og samferdselskomiteen 
krevde vi 13 millioner kr for renovering av Løren 
T-banestasjon, som er utilgjengelig til tross for at 
den åpnet i april 2016.

Tidlig budsjett-innspill 
I februar ga vi vårt årlige tidlige innspill til 
2017-budsjettet for Oslo kommune, her vektla 
vi temaene universelt utformet reisekjede: en 
kollektivtrafikk for alle, tilrettelagt transport (TT), 
bydelsøkonomi og selvstendige liv, en inklude-
rende skole for et inkluderende samfunn og 
arbeidsliv og kutt til frivillige organisasjoner.

INTERESSEPOLITISK ARBEID
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Handlingsplanen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
I juni inviterte byråd Inga Marte Thorkildsen til 
møter for muntlige og skriftlige innspill til den 
nye handlingsplanen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Det var et konstruktivt og hyggelig 
møte hvor byråden virket interessert i vårt arbeid. 
Her ga vi SAFO Oslo sine synspunkter på universell 
utforming og tilgjengelighet, barnehage og skole, 
bolig og eget hjem, brukermedvirkning, kunn-
skap om mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
rehabilitering og habilitering, koordinering og 
IP, transport, fritid og frivillighet. I november var 
planen ute på høring, da gjentok vi punktene vi 
savnet mest i utkastet.

Oslo FunkFest 2016 
Funkfest ble planlagt og gjennomført av Silje 
Johanne Husum, Salamatu «Sally» Kamara, 
Tamarin Varner og Signe Bøvolden fra Norges 
Handikapforbund Ungdom Oslo i samarbeid med 
administrasjonen i regionen og sentralt.

26-28.10 arrangerte vi Oslo FunkFest 2016, som 
vi ønsket at skulle være en festival med kulturelt, 
politisk og akademisk innhold for alle som måtte 

være interesserte i å delta. En rød tråd var det å 
leve med nedsatt funksjonsevne, sett fra mange 
forskjellige perspektiver. Vi ønsket at arrangemen-
tet som sådan skulle bære mindre preg av pro-
blemorienterte 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 mye gode 
tilbakemeldinger fra publikum. 

Oslo Funkfest var veldig godt besøkt med opp 
mot 200 besøkende til sammen, en klar økning 
fra fjorårets festivaluke. Besøkende ga oss gode 
tilbakemeldinger om at dette var et viktig og 
flott arrangement. Årets festival ble arrangert på 
nye arenaer, nærmere bestemt på «Sentralen» i 
sentrum, og på Blindern.

Programmet:
Manag 26. september på Sentralen: 
En samtale mellom Kjersti Horn og Umar Ashraf.

Hvem eier kjærligheten? Vi har alle sett kjær-
lighetshistorier som har rørt oss, presentert på 

Godt besøkt: Samtalen mellom regissør Mari Storstein og dokumentarfilmskaper Gunhild Asting (t.h) 
dro fulle hus under Oslo Funkfest.
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teater, film, TV og i bøker. Det er framstillinger 
av intime samtaler, tillit og sårbarhet, følelsesliv 
og seksualitet. Noen ganger ender det godt med 
spaserturer inn i solnedgangen, andre ganger 
ender det vondt med brutte forhåpninger og 
knuste hjerter. Men hvem er det som «får lov til» 
å portrettere kjærligheten i kulturen? 

Tirsdag 27. september på Sentralen: 
Vi viste Mari Storsteins nye dokumentarfilm ”De 
døvblinde”, etterfulgt av en regissørsamtale mel-
lom Storstein og Gunhild Asting. Filmen varer 27 
minutter og har norske undertekster.

Nesten alt vi vet om verden, opplever vi gjennom 
det vi ser og det vi hører. Helt fra vi ligger i magen 
kan vi kjenne igjen stemmene til de rundt oss, og 
fra vi er små lærer vi gjennom å observere andre. 

Men hvordan oppleves en verden man aldri har 
sett og hørt? I ”De døvblinde” møter vi Geir og 
Ingerid som begge er født uten syn og hørsel.

Onsdag 28.september på UIO Blindern: 
Professorene og forskerne Jan Grue og Michael 
Lundblad møttes for å snakke om hvordan per-
soner med nedsatt funksjonsevne blir fremstilt i 
populærkulturen. En av tematikkene var «inspi-
rasjonsporno» og hvordan personer med nedsatt 
funksjonsevne blir fremstilt som noen som skal 
inspirere «funksjonsfriske». Eksempelvis memes 
med bildet av en rullestolbruker som løfter 
vekter, står på ski etc med underteksten «What’s 
YOUR excuse?».

Populære: Både Samtalen mellom 
forskerne Michael Lundblad og Jan 
Grue (øverste bilde) og samtalen mel-
lom Kjersti Horn og Umar Ashraf falt i 
smak hos de besøkende.
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FN-dagen
3. desember er FNs internasjonale dag for men-
nesker med nedsatt funksjonsevne. NHF sentralt 
arrangerte et møte denne dagen (lørdag 3. 
desember) der NHF Oslo bisto med materiell. 

2. desember ble det imidlertid også gjort en 
markering denne dagen med en landsomspen-
nende demonstrasjon for brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA). Det var NHF Sørvest som tok 
initiativ til aksjonen, og NHF Oslo besluttet raskt 
at man ville delta også her. Vi bidro med en egen 
brosjyre/pamflett til bruk over hele landet, i 
tillegg til at NHF Oslo arrangerte demonstrasjon 
utenfor Rådhuset og Stortinget samt hadde stand 
på Egertorvet på Karl Johan i etterkant av demon-
strasjonen, der vi delte ut brosjyren/pamfletten. 

Parolene var blant annet «Penga eller livet? Ikke 
la økonomi avgjøre min samfunnsdeltakelse» 
«Gi meg nok BPA til et likestilt liv» og «Her skulle 
jeg demonstrert i dag- men jeg får ikke nok 
assistansetimer til å kunne delta!» I forkant av 

demonstrasjonen fikk vi til et møte med byråd 
for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte 
Thorkildsen (SV), der hun ble intervjuet om BPA 
av NHFU-medlem Tamarin Varner. I tillegg spilte 
Thorkildsen inn en videohilsen som vi spredte på 
sosiale medier 3. desember, der hun gratulerte 
alle funksjonshemmede med FN-dagen.

Internasjonal kveld 
21. juni fortsatte vi tradisjonen fra 2015 med å 
arrangere en internasjonal kveld. I fjor var Uganda 
i fokus, i år var det Palestina. Siden 1992 har 
Handikapforbundet jobbet i Palestina. Rettighets-
programmet (Disability Rights Program) støttet av 
NHF, bruker film, teater, sang og dans for å endre 
diskriminerende holdninger – som er hovedårsa-
ken til ekskludering – og dermed forbedre hver-
dagen for funksjonshemmede på Vestbredden og 
Gaza. Programmet møtte med tre representanter 
på Sagene Samfunnshus, og vi hadde en lærerik 
kveld hvor vi utvekslet erfaringer fra hverandres 
arbeid.

NHF’ere over hele landet demonstrerte for bedre brukerstyrt assistanse fredag 2. desember 2016. 
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Pride
18. juni var NHF Oslo for første gang represen-
terte under Skeive Dager på Pride House. Tematik-
ken var: «Mangfold og inkludering i den skeive 
bevegelsen - opplever personer med minoritets-
bakgrunn eller funksjonsnedsettelse at det er rom 
for dem?» Vi samarbeidet med Skeiv Verden og 
Unge Funksjonshemmede, og det var 50 personer 
i publikum under debatten. Panelet besto av 
følgende personer: Nora Mehsen (ordstyrer) - 
leder av Skeiv Verden, Mirnesa Balagic – Norges 
Blindeforbund Ungdom Oslo, Amir - Skeiv Verden, 
Christer André Gudmundsdottir - Skeiv Ungdom 
Oslo, Arne Backer Grønningsæter – forsker på 
FAFO.

Møte med byråd
Vi var i møte med byråd for miljø- og samferdsel 
Lan Marie Nguyen Berg 10. august for å ta opp 
blant annet årsmøteresolusjonen vår og den 
utilgjengelige kollektivtrafikken i Oslo (og vi fulgte 
opp denne kritikken i årets deputasjon i miljø- og 
samferdselskomiteen). 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 
standard.

Vi adresserte spesielt Løren T-banestasjon. Dette 
er den nyeste T-banestasjonen i Oslo, åpnet april 
i år, så det burde være svært pinlig for byrådet 
at selv ikke denne er godt tilgjengelig. På stasjo-
nen er det et gap mellom perrong og vogn på 
henholdsvis 10 cm og 14 cm i hver retning. Oslo 
kommunes egne høystandard for metrostasjoner 
er et gap på maks 9 cm, og vårt krav for å oppnå 
universell utforming er et gap på maks 3 cm (en 
standard som f.eks. T-banenettet i København 
møter). Kommunens standard for en såkalt 
«tilgjengelig» stasjon tillater et gap på maks 13 
cm mellom perrong og vogn, men dette mener 
vi er fullstendig uforsvarlig med tanke på at en 
standard hjulstørrelse på en manuell rullestol er 
på 8,7 cm.

Ruter skriver i sin egen tilgjengelighetsstrategi på 
universell utforming at «Påstigning uten nivåfor-
skjeller og mindre gap mellom vogner og platt-
former kan redusere antall uhell.» Videre skriver 
de at: «Bevegelseshemmede kan møte hindre 
i å komme inn på transportmiddelet på grunn 
av høydeforskjeller eller avstand mellom stop-
pestedskant og transportmiddel. Der hvor stop-
pested ligger på rett strekning anbefaler Ruter at 
avstanden mellom plattform og transportmiddel 
ikke er mer enn 6-8 cm.» Dette tok vi også opp 
med byråden.

Eldorado: NHF Oslo var representert 
under Pride House.

10. august: Møte med byråden.
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Vi var i møtet krystallklare på at det må være 
mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
som ikke kan benytte seg av kollektivtrafikken, 
å kjøre i og finne parkeringsplass i sentrum. Vi 
påpekte her at ikke alle med NAV-bil får tildelt 
HC-kort, og at dette er noe man må ta høyde for, 
blant annet ved å vurdere å lage flere HC-plasser 
i sentrum. I tillegg tok vi opp NHF Sagenes årsmø-
teforslag fra 2015, om at funksjonshemmede også 
skal få tilgang til å parkere der det i utgangspunk-
tet er parkering forbudt.

Universell utforming
Universell utforming har gjennom de seneste år 
vært et av NHF sine hovedsatsingsområder, og 
har også i 2016 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 prinsipp er en 
del av lovverk og forskrifter er en stor seier for 
oss. 2016 viste imidlertid at en rett ikke er vunnet 
en gang for alle.

Deler av byggenæringen og den sittende regje-
ringen 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 nye byggereglene (TEK10) har fungert i vel 
seks år, og er nå klar for en større revisjon. I 2014 
sendte kommunaldepartementet ut et høringsfor-
slag til reviderte forskrifter (TEK10). Intensjonene 
var å justere og forenkle forskriftene. Blant annet 
foreslås det svekkede krav om universell utfor-
ming og tilgjengelighet til mindre leiligheter. NHF 

Oslo sendte høringssvar på forskriftsendringene. 
De reviderte forskriftene trådte i kraft 1. januar 
2016 med svekkede krav til universell utforming 
og tilgjengelighet. Plan- og bygningsloven med 
forskrifter er et svært viktig verktøy for samfunnet 
til å styre samfunnsutviklingen. Dette gjelder i 
særdeleshet universell utforming og tilgjengelighet. 

Nye forskrifter
Nå arbeider myndighetene med nye forskrifter til 
plan- og bygningsloven, kalt TEK17. Forskrifter gir 
utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til 
lover og gjelder som regel for det samme området 
som loven. Dagens forskrifter går under navnet 
TEK10. Høringsforslaget er kjent, og NHF Oslo har 
jobbet med forslaget i løpet av siste halvdel av 
2016. Regjeringen ønsker med forslaget å gjøre 
noen forenklinger, blant annet ved å redusere 
noen av kravene til areal og helningsgrad på ram-
per, som vil svekke tilgjengeligheten for bevegel-
seshemmede. I tillegg er det foreslått endringer 
knyttet til lys og kontrastmarkeringer. Konkret 
foreslår regjeringen at det som et alternativ til 
snusirkelen på 1,5 m kan brukes et rektangel med 
størrelse 1,8 x 1.3 m. Når det gjelder helningsgrad 
på ramper er kravet i dag 1:20 og med et hvile-
plan for hver 0,6 meter høydeforskjell. Nå foreslår 
regjeringen at kravet skal være 1:15 med hvileplan 
for hver 1,0 meter høydeforskjell. Vår konklusjon 
på basis av forslagene er at universell utforming 
og tilgjengelighet vil bli ytterligere svekket. 
Høringsfrist er 10. februar 2017, og forskriftene 
planlegges å gjelde fra 1. juli 2017. 

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

Etter vårt syn er plan- og bygningsetatens strate-
giplan den kanskje viktigste planen som etableres 
av kommunale etater. Dette fordi det er plan- og 
bygningsetaten som forvalter plan- og bygningslo-
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ven med forskrifter. Plan- og bygningsloven omfat-
ter, 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. Vi følger opp 
plan- og bygningsetatens arbeid også i 2017. 
Det er gledelig at det er vedtatt retningslinjer for 
oppfølging av universell utforming i kommunen. 

NHF Oslo vil også tilkjennegi det samarbeidet vi 
har med plan- og bygningsetaten. I 2016 har vi 
hatt flere møter.

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 skole-
bygg. Det er i 2016 etablert flere nye skoler, og 
eksisterende skoler som er rehabilitert. På flere 
av disse skolene har vi foretatt en kartlegging av 
fasilitetene, både bygningsmassen og uteområ-
dene. NHF Oslo er meget godt fornøyd med de 
resultatene vi har avdekket. Arbeidet med kartleg-
ging av universell utforming av skolebygg ble lagt 

på is, da vi fikk beskjed om at Undervisningsbygg 
selv var i ferd med å kartlegge samtlige skolebygg 
i Oslo. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2016. NHF 
Oslo deltok på en presentasjon av Undervisnings-
bygg i desember, hvor de viste at de har gjort et 
svært grundig og nødvendig arbeid med denne 
kartleggingen. De har kommet fram til 23 500 
tiltak til en prislapp på 773 millioner. 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). Når 
bygg blir renoverte har ikke alltid entreprenøren 
gjort en god nok jobb, Undervisningsbygg har nå 
reklamasjonssaker på gang på en samlet verdi av 
70 millioner.

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

• Flytting av HC-plasser vedrørende fremkomm- 
 elighet for kollektivtrafikken. Bymiljøetaten. 

• Innspills møte vedrørende trikkeanskaffelser.  
 Ruter

Gode resultater: Flere av de nybygde skolene i Oslo får toppkarakter av vår tilgjengelighetsrådgiver.



14

• Prosjektet Hel reisevei. Statens veivesen

• Nye parkeringsforskrifter. Plan- og bygningsetaten

• Nye parkeringsforskrifter. Veidirektoratet.

• Innspillsmøte/strategi verksted. Bilfritt byliv.

Levende Oslo 
Levende Oslo har hatt som hovedmål å oppgra-
dere gater og plasser i sentrum av Oslo til uni-
versell standard, samt å gjøre byen inkluderende 
med forskjellige tiltak. NHF Oslo er representert 
i Funksjonsutvalget for Levende Oslo. Imidlertid 
kom det nye politiske signaler fra det nye byrådet 
som tiltrådte etter valget i 2015. Levende Oslo ble 
midlertidig lagt på is etter kommunevalget 2015. 
Imidlertid har det nye byrådet implementert et 
nytt prosjekt under navnet Bilfritt byliv. Bystyret 
har bestemt at Levende Oslo ved funksjonsutval-
get skal ha en viktig rolle i prosjektet Bilfritt byliv. 
Fra høsten 2016 er Levende Oslo på bena igjen. 

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 begeist-
ring. Kultur-næring-frivillighet- toleranse og 
manfold

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 sørpregede møteplas-
ser-dialogtorget-kulturtorget mattorget-musikk-
torget-vintertorget

I dette arbeidet vil prosjekter som er gjennomført 

av Levende Oslo være viktige verktøyer og hjelpe-
midler. Her kan nevnes blant annet; Bylivsunder-
søkelsen Oslo sentrum, handlingsplan for økt byliv 
og Karl Johan-prosjektet.

NHF Oslo var våren 2016, som en av mange 
organisasjoner, invitert til et innspillsmøte på 
rådhuset angående «Bilfritt byliv». Der var NHF 
Oslo tydelige på at en eventuell bilfri by stiller 
betydelig sterkere krav til universell utforming av 
gater, møteplasser og kollektivtrafikk. Senhøsten 
2016 deltok NHF Oslo i workshops og informa-
sjonsmøter om bilfritt byliv.

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.

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 frem-
tidens 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 utbyg-
ginger

Kontoret mottar cirka 70-80 plansaker til behand-
ling 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.
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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 veiled-
ning 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 univer-
sell utforming, om plan- og bygningsloven og om 
byggeforskriftene.

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 utfor-
ming, for perioden 2009 – 2012. Denne hand-
lingsplanen er ikke revidert. Ruter har etablert sitt 
eget brukerråd (Ruters brukerråd). Her har det 
ikke vært noen møter i 2016. Dette brukerforu-
met fungerer heller ikke optimalt.

Universell utforming
Universell utforming av kollektivtrafikken har vært 
et fokusområde i 2016. NHF Oslo har argumentert 
for dette ved alle anledninger der det har vært 
naturlig, særlig i deputasjoner på Rådhuset. 
Universell utforming generelt, og i kollektivtrafik-
ken 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 trans-
portmiddel for alle, går sin gang. Vi kan vel fastslå 
at arbeidene går sakte fremover. Enkelte holde-
plasser er oppgradert, men utskiftingstakten av 
gamle trikker går tregt. NHF Oslo har hatt et møte 
med Ruter i 2016 vedrørende trikkeanskaffelser, 
som søkte innspill fra oss i forhold til tilgjengelig-
het og universell utforming av materiell. Dette 
arbeidet fortsetter 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 ferdigs-
tillelsen bli tilsvarende skjøvet ut i tid 
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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 bussholde-
plassene som tilfredsstiller kravene til universell 
utforming. 

Vi får av og til henvendelser fra funksjonshem-
mede 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 også på-
pekt at kollektivtrafikkoperatørene og hjelpemid-

delsentralene bør samarbeide, slik at materiellet 
passer til hverandre. Arbeidet følges opp i 2017.

T-banen 
Vi har i 2016 hatt fokus på kollektivtrafikken 
generelt, og ikke minst t-banen spesielt. Man-
glende 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. 
Det ble i 2016 foretatt en befaring på Løren sta-
sjon, og det viste seg at heller ikke på den nyeste 
stasjonene innfris kravene til universell utforming. 
Vi registrerte gap mellom perrong og tog på opptil 
14 cm. Ledelinjene holder heller ikke kravene 
til universell utforming. Imidlertid fortsetter vi 
arbeidet også i 2017. Vi tar med vår konklusjon 
etter befaringen på Løren stasjon:

Stasjonen er på befaringens tidspunkt ikke 

Tommelen ned: Nybygde Løren stasjon har glipper på 10 og 14 cm mellom tog og perrong. 
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helt ferdig. Både stasjonsbygningen og spesielt 
uteområdene mangler en del før arbeidene 
er fullført. Imidlertid er det en del ting som er 
ferdigstilt på en lite tilgjengelig måte, her tenker vi 
først og fremst på gapet mellom perrong og vogn, 
henholdsvis 10 cm og 14 cm i hver retning. Oslo 
kommunes egne høystandard for metrostasjoner 
er et gap på maks 9 cm, og vårt krav for å oppnå 
universell utforming er et gap på maks 3 cm (en 
standard som f.eks. T-banenettet i København 
møter).

At det er større gap på Løren enn kommunens 
egne krav til høystandard metrostasjon er vanske-
lig å forstå. At man i tillegg har forskjellig gap 
mellom østre og vestre linje er uakseptabelt. 
Kommunens standard for en såkalt «tilgjenge-
lig» stasjon er et gap på maks 13 cm, men dette 
mener vi er fullstendig uforsvarlig med tanke på at 
en standard hjulstørrelse på en manuell rullestol 
er på 8,7 cm. 

NHF Oslo har i mange år etterspurt en kollektiv-
trafikk 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 må stille oss selv i 2016 er: Hvordan er det 
mulig for Oslo kommune å bygge fremtidens 
T-banestruktur med dette gapet mellom vogn og 
perrong? Er dette inkluderende overfor funksjons-
hemmede? 

Parkering
Vi holder kontakten med Bymiljøetaten (tidli-
gere Trafikketaten) for et fortsatt samarbeid om 
parkeringsforholdene i Oslo. I 2016 har etaten 
avholdt to aksjonsuker der vi i ettertid har hatt 
evalueringsmøter. De offentlige parkeringsfor-
holdene 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 

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

offentlig tilgjengelige bygg. Her er det stadig store 
problemer. Dette samarbeidet fortsetter i 2017.

Vi var i møte med byråd for miljø- og samferdsel 
Lan Marie Nguyen Berg 10. august krystallklare 
på at det må være mulig for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, som ikke kan benytte seg 
av kollektivtrafikken, å kjøre i og finne parkerings-
plass i sentrum. Vi påpekte her at ikke alle med 
NAV-bil får tildelt HC-kort, og at dette er noe man 
må ta høyde for, blant annet ved å vurdere å lage 
flere HC-plasser i sentrum. I tillegg tok vi opp NHF 
Sagenes årsmøteforslag fra 2015, om at funk-
sjonshemmede også skal få tilgang til å parkere 
der det i utgangspunktet er parkering forbudt.

For øvrig ble de nye parkeringsforskriftene vedtatt 
i 2016, og gjort gjeldende fra 1. januar 2017. 
Disse vil ikke være fullt implementert før i 2018.

Transportordningen for forflytningshemmede 
(TT) 
Oslo kommune ved byrådsavdelingen har i flere 
år hatt en referansegruppe på TT. Denne har vært 
sterkt involvert ved endringsforslag på TT. Våren 
2016 ønsket Velferdsetaten å omgjøre denne refe-
ransegruppen til et brukerråd for TT. Fra NHF ble 
regionleder Magnhild Sørbotten oppnevnt som 
deltager, med interessepolitisk rådgiver Bianca 
Løkkeberg som vara. Velferdsetaten har dessverre 
ikke vist noen vilje til å bruke brukerrådet og 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.

Velferdsetaten hadde tidlig på året en høring om 
TT over bygrensa. Her leverte vi felles høringssvar 
sammen med HBF (Handikappede Barns Forel-
dreforening), SAFO (Samarbeidsforum for funk-
sjonshemmedes organisasjoner) og NFU (Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede). Vi påpekte at 
muligheten til å få tillatelse til dette ikke fremstår 
som en realitet på grunn av svært rigid praktise-
ring, og vi ba om mindre rigide regler, lavere pris, 
samt bedre informasjon om ordningen.
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Høsten 2016 ble et utvalg organisasjoner bedt om 
å gi innspill til nye kjørekontrakter for faste reiser. 
I denne saken leverte NHF, SAFO, HBF, NFU og 
NHFU felles innspill. Vi ba bl.a. om at det måtte 
bli like lett å betale for TT som for en Ruter-billett, 
minimum må det være mulig å betale med kort 
i alle biler. Videre har vi blant annet bedt om at 
forsinkelser må varsles, at hund, sykkelfront og 
sit-ski etc må kunne tas med på samme måte som 
andre tar med hund, ski og sykkel på bussen, at 
rullestolbrukere som har et definert behov for 
å reise alene slipper samkjøring og at kravene 
til språk- og geografikunnskap opprettholdes. 
Organisasjonene reagerte også sterkt på at det 
i kravspesifikasjonen ble brukt foreldede benev-
ninger og nedlatende språk som eksempelvis 
«epileptikere» og «kurs i håndtering av funksjons-
hemmede».

I forbindelse med budsjettinnspill til byrådet (tid-
lig 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  
 må i løpet av fireårsperioden økes til 150.

For spesialbilkjøring har vi gjennom året fått en 
god del henvendelser på at det er blitt vanskelig å 

få bil om man ikke bestiller dagen før. En gjen-
ganger er 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.

Arbeid
Arbeid har stått sentralt i vårt virke i 2016. Temaet 
for årets fagkonferanse var arbeid, og her stilte vi 
oss følgende spørsmål: «Hvilken innvirkning får 
det stadig mer pressede arbeidslivet på funk-
sjonshemmedes mulighet for å komme i arbeid? 
87.000 funksjonshemmede som står utenfor 
arbeidslivet ønsker en jobb. Hva kan vi gjøre for 
å tilrettelegge, og hvordan gjør vi det på en mest 
mulig effektiv måte?» Vi kunne erklære konferan-
sen som en suksess, fordi vi hadde et godt faglig 
program og vi appellerte bredt. Folk reiste fra 
forskjellige kanter av landet til Oslo for å delta, og 
vi fikk svært gode tilbakemeldinger. Fra program-
met kan vi nevne at NAV, LO, NHO og traineepro-
grammet deltok fra scenen, og vi avsluttet dagen 
med en dialog mellom Geir Lippestad (Ap), byråd 
for næring og eierskap i Oslo kommune, og Christl 
Kvam (H), statssekretær i arbeids- og sosialdepar-
tementet.

Arbeidskonferansen: Med blant andre byråd Geir Lippestad og brukererfaringer på plakaten ble Arbeidskonferansen 2016 en  
stor suksess.
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Det er beklagelig å observere at arbeidslivsstats-
tikken er stabil, med tanke på at sysselsettings-
graden for mennesker med funksjonsnedsettelser 
fortsatt er lav. Vår strategi har vært å vise hvordan 
og hvilke ulike virkemidler vil fremme deltakel-
sen til mennesker med funksjonsnedsettelser i 
arbeidslivet. BPA, funksjonsassistanse, tilretteleg-
ging av arbeidsplass og tilgjengelig transport er 
eksempler på forutsetninger for arbeidsdeltakel-
se. Oslo kommune legger opp til en videreføring 
av traineeordningen, og det er positivt, de har lyst 
ut til sammen 25 stillinger. 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 regjerin-
gens strategi.

Skole og utdanning
Lik rett til utdanning herunder retten til å gå på 
sin nærskole er en viktig sak for NHF Oslo. Retten 
til å gå på nærskolen er tatt opp i flere sammen-
henger, blant annet i innspill til kommunens nye 
handlingsplan for personer med funksjonsnedset-
telser, og i deputasjoner. 

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-orga-
nisasjonene har funnet et felles utgangspunkt til 
tross for noe ulikt ståsted. SAFO sentralt har også 
arbeidet med å legge til rette for informasjonsut-
veksling 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 kol-
lektivtrafikk 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.

Levekår 
Økonomiske levekår har vært et viktig fokusom-
råde 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 budsjettbehandlin-
gene i 2016. Når bydelene opplever kutt i sine 
rammetildelinger år etter år, får dette konse-
kvenser 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 kommuneøko-
nomien. På tampen av året vedtok regjeringen 
et bortfall av diagnoselista for gratis fysioterapi, 
NHF Oslo jobber for å registrere de negative 
konsekvensene dette får for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.

Funklev
Funklev er et prosjekt med bakgrunn i NHFs 
satsning på økonomiske levekår, som tar sikte på 
å identifisere de mange ekstrakostnadene men-
nesker 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 opp-
start 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, 
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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. I år har 
våre medlemmer vært med å teste en ny elektrisk 
rullestol, som fikk kritikk. Vi har informert i med-
lemsbladet om muligheten til å søke dispensasjon 
hos hjelpemiddelformidlingen, og dermed få det 
gamle hjelpemiddelet som man er mest komforta-
bel med. Årets hjelpemiddelmesse ble arrangert i 
samarbeid med NHF Øst.

Hjelpemiddelmessa Øst 2016
NHF Oslo og NHF Øst besluttet å følge opp sukses-
sen Hjelpemiddelmessa Øst 2014 med en ny 
messe i 2016. Arbeidet med Hjelpemiddelmessa 
Øst 2016 ble startet opp ultimo 2015. Nytt denne 
gangen var et større samarbeid med markedsav-
delingen på NHF sentralt, samt en utvidelse av 
antall og type utstillere. Prosjektgruppen besto av 
tillitsvalgte og administrativt ansatte i NHF Oslo, 
Øst og NHF sentralt.

• Jørgen Foss, kontorleder NHF Oslo

• Ida C. Freng, kommunikasjonsrådgiver  
 NHF Oslo

• Hanne Grimstvedt, kontorleder NHF Øst

• Tone Elin Liavaag, markedsrådgiver  
 NHF sentralt

• Ragnhild Skovly, tillitsvalgt NHF Øst

• Oddvar Skogsletten, tillitsvalgt NHF Oslo.

Messa ble arrangert på Norges Varemesse på 
Lillestrøm mandag 17.-tirsdag 18. oktober. Invita-
sjoner til potensielle utstillere ble sendt ut i mars. 
Hjelpemiddelleverandører, rehabiliteringsinstitu-
sjoner, reiselivsoperatører og matkasseleveran-

dører var blant de inviterte, så vel som likestil-
lings- og diskrimineringsombudet og Pasient- og 
brukerombudet. Totalt ble messa bestående av 56 
stands, en økning fra tidligere år. 

Messa ble denne gangen markedsført på en 
mer spisset måte enn tidligere. Fremfor små og 
dyre annonser i dagsmediene valgte man denne 
gangen å gå for kvart- og helsides annonser i 
fagbladene Sykepleien, Ergoterapeuten, Fysiote-
rapeuten og Fagbladet Helse- og sosial, i tillegg 
til målrettet annonsering på Facebook. Dette for 
å sikre best mulig uttelling for markedsførings-
budsjettet. Besøkstallet på årets messe var på 
omtrent 2000 besøkende. Messa nådde godt ut til 
profesjonelle aktører, som kommuneansatte, NAV-
ansatte, fysio- og ergoterapeuter var å finne blant 
de besøkende, i tillegg til brukere av hjelpemidler.

Det ble gjort en evaluering/spørreundersøkelse 
blant utstillerne i etterkant av messa. Denne 
hadde en svarprosent på om lag 50%, og viste 
at de som besvarte undersøkelsen i stor grad 
var fornøyde med Hjelpemiddelmessa Øst 2016. 
Blant annet opplyste over 90 prosent at de hadde 
knyttet nye kontakter i løpet av arrangementet. 
Undersøkelsen viser dessuten at utstillerne jevnt 
over var godt fornøyde med besøkstall, faglig 
kvalitet, antall seriøse henvendelser på stand, 
markedsføring, tilrettelegging og gjennomføring. 

Ettersom Hjelpemiddelmessa Øst denne gangen 
ble arrangert utenfor Oslo, tidligere messer har 
vært avholdt i Ekeberghallen, men denne var ikke 
ledig, fikk prosjektgruppa til et samarbeid med 
Velferdsetaten i Oslo kommune. Dette medførte 
at brukere av tilrettelagt transport (TT) kunne 
benytte seg av en tur/retur til Hjelpemiddelmessa 
Øst til ordinær «utenbystakst» uten å måtte søke 
særskilt om dette, utover å melde fra til sin bydel. 

Mandag 17. oktober var messa åpen fra 12-19. 
Dette for å sikre at interesserte i full jobb/foreldre 
til barn med nedsatt funksjonsnedsettelse også 
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kunne få delta på messa. Denne dagen var det 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som var 
tema for fagprogrammet, med innledninger av 
blant andre Anne Lise Krokan, politisk leder i 
Uloba og Anne Lise Kristensen, pasient- og bruker-
ombud i Oslo og Akershus. 

Tirsdag 18. oktober var messa åpen fra 11-16, 
med hjelpemidler som tema på fagprogram-
met. Her deltok blant andre Lars Ødegård, NHF/ 
Ekspertutvalget for helhetlig gjennomgang av hjel-
pemiddelpolitikken og Nils Erik Ness, forbundsle-
der Norsk Ergoterapeutforbund.

NRK Østlandssendingen laget to reportasjer fra 
messa, en til fjernsyn og en til radio. Her ble 
fokuset blant annet på aktivitetshjelpemidler til 
voksne, samt på NHFs frykt for og motstand mot 
at hjelpemiddelformidlingen ønskes overført til 
kommunene av sittende regjering.

DTL og CRPD
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) 
trådte i kraft 1. januar 2009. 3. juni 2013 ratifi-

serte 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 for-
valtningspraksis. Norge har heller ikke ratifisert 
tilleggsprotokollen, så dette blir en kamp videre.

Med DTL og FN-konvensjonen har vi fått red-
skaper 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 Likestil-
lings- 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. 

Hjelpemiddelmessa: NRK Østlandssendingen besøkte Hjelpemiddelmessa Øst, og lagde reportasjer for både fjernsyn og 
radio. 
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Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
I vår dialog med politikere og beslutningstagere 
vektlegger vi stadig hvor viktig brukerstyrt person-
lig assistanse er for samfunnsdeltagelse for funk-
sjonshemmede. En viktig sak som vedrører dette i 
året som har gått, var den nye tjenestekonsesjonen 
som ble utstedt fra Utviklings- og kompetanseeta-
ten i mai. Her stod det blant annet at:

• man måtte melde fra til kommunen fire uker i  
 forveien hvis man skulle reise ut av kommunen  
 i mer enn 3 døgn

• at personer bosatt i samlokaliserte boliger  
 eller personer med vedtak om tvang og makt  
 ikke hadde rett til brukerstyrt personlig  
 assistanse (noe som brøt med det siste rund- 
 skrivet)

• man fikk heller ikke rett på driftskonto.

Disse tre punktene ble det viktigste vi protesterte 
på, og i denne forbindelse gjorde ungdomsorgani-
sasjonen vår en formidabel jobb med å ta kontakt 
med bystyrepolitikere og samle inn historier om 
BPA fra våre medlemmer. Eksempelvis med ut-
sagn som: ”Jeg driver blant annet med toppidrett 
og reiser mye. I tillegg er jeg en spontan person 
som liker å reise mye ellers på fritiden. Dette har 
jeg mulighet til takket være BPA.” Vi leverte hø-

ringssvar og fikk stanset tjenestekonsesjonen, noe 
som var en seier. Det var også en god anledning til 
å lage en bred allianse da vi protesterte: Norges 
Handikapforbund Oslo, SAFO Oslo, Funksjonshem-
med es Fellesorganisas jon Oslo, NHFU Oslo, og 
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i 
Oslo kommune.

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 
2016. 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.

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 varmtvanns-
basseng legges ned, at dette er et stort tap for 
flere av våre medlemmer. Denne formen for 
terapi er veldig viktig for rehabiliteringen av 
forskjellige typer skader og funksjonsnedsettelser. 
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 kom-
mune 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 

BPA-protest: Byråden trakk den nye BPA-konsesjonen 
etter at NHF og NHFU, med Henriette Nielsen i spis-
sen satte fokuset på uholdbare krav og formuleringer i 
konsesjonsteksten.
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lenger. Ved årets SAFO-samling i desember 
hadde vi invitert ergoterapiforbundet, som kunne 
fortelle oss om utfordringene de møter på i sine 
stillinger i bydelene. Dette var en verdifull dialog 
som vi ønsker å fortsette. 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.

Regionleder Magnhild Sørbotten sendte brev til 
diakonhjemmet i forbindelse med nedleggelse 
av varmtvannsbasseng, der hun tydeliggjorde 
hvilke negative konsekvenser nedleggelsen vil få 
for medlemmer i NHF Oslo som benytter seg av 
tilbudet.

Likepersonsarbeid i bydelene 
NHF Oslo har avsatte midler til likepersonsarbeid 
i Oslo. I tråd med intensjonen til tilskuddet, har vi 
i 2016 benyttet oss av midlene til å organisere og 
utvikle SAFF linja. Les mer om SAFF linja på side 37 

ORGANISASJON
Årsmøte (Årsmøte 1-4)
Årsmøtet 2016 ble åpnet av regionleder Magnhild 
Sørbotten. Oslos ordfører Marianne Borgen hilste 
til årsmøtet og roste det politiske arbeidet. På års-
møtet var det 36 stemmeberettigede. Foreningen 
Norges Døvblinde og FFO Oslo gjestet årsmøtet. 
Årsmelding og regnskap for 2015 ble enstemmig 
vedtatt. Videre ble ny rammeplan vedtatt og 
budsjettet fikk sin tilslutning. Nytt styre ble valgt: 

• Magnhild Sørbotten, regionleder 

• Grete Vinje, nestleder (ny)

• Oddvar Skogsletten, styremedlem

• Geir Werner, styremedlem

• Signe Bøvolden, styremedlem (ny)

• Snefrid Bergum, styremedlem(ny)

• Elisabeth Wilhelmsen, styremedlem 

• Hans Jørn Næss, varamedlem

• Randi Halden Larsen, varamedlem (ny)

• Ann-Lisbeth Kreyberg, varamedlem (ny)

Resolusjoner
Årsmøtet vedtok en uttalelse «En grønn by er 
også en tilgjengelig by» der fokuset lå på det 
grønne skiftet i byen. 

Heder-utmerkelser 

Lokallagsprisen Ny Giv 
Ny Giv-prisen gikk i 2016 til LFPS Oslo (poliolaget) 
for deres innsats for medlemsvekst og integrering. 
Laget har gjort en stor innsats for å rekruttere 
nye medlemmer med minoritetsbakgrunn, og har 
også en egen likepersonsgruppe for medlemmer 
med minoritetsbakgrunn. Tross en medlemsmas-
se som tradisjonelt har vært synkende (poliovaksi-
nen gjorde sykdommen til en «utdøende» sykdom 
i Norge) klarer de gjennom slike initiativ å fange 
opp nye og yngre medlemmer.

NHF Oslos hederspris
NHF Oslos valgte i 2016 å tildele Faridah Shakoor, 

Leder i LFPS Phuoc Tan Le mottok Ny Giv-prisen fra 
regionleder Magnhild Sørbotten, på vegne av poliolaget.
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festivaldirektør for Abloom, organisasjonsleddets 
hederspris. Shakoor får prisen for sitt utrette-
lige og innovative arbeid for mennesker med 
minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne, og 
ikke minst for barn og deres familier som finnes 
innenfor denne gruppen. Filmfestivalen har siden 
oppstarten i 2012 vokst for hvert år, og fyller nå 
flere dager med seminarer, filmer og aktiviteter i 
Oslo hver høst. I tillegg kommer «Mini-Abloom», 
der Shakoor og samarbeidspartnere henvender 
seg direkte til barn og unge med et viktig inklude-
rings- og holdningsarbeid. Hedersprisen deles ikke 
ut hvert år, og har tidligere blitt tildelt: 

• 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 organi-
sasjonen, 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 proses-

sen, fra lokallag, landsforeninger, administrasjon, 
sentralstyret og regionstyret. Oppdraget fra 
landsmøtet i 2015 var klart: Landsmøtet 2015 ber 
sentralstyret fremlegge et 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 samfunns-
oppdraget. 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.

Medlemsutvikling
Norges Handikapforbund Oslo hadde i 2016 en 
relativt stor medlemsøkning, noe som var svært 
gledelig. Hele 103 nye hovedmedlemmer. NHF 
Oslo hadde 31.12.2016 1497 medlemmer.

Regionstyret 
Regionstyret har avholdt 6 ordinære styremøter 
og behandlet 72 saker i 2016. 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 2016, univer-
sell utforming av reisekjeden, BPA, økonomiske 
levekår, Stopp hatprat-kampanjen, arbeid og 
hjelpemiddelområdet samt ulike høringsuttalelser. 

Regionstyret har også ved flere anledninger 
vurdert egen organisasjon, blant annet ansvar og 
arbeidsfordeling i spennet tillitsvalgte og adminis-
trasjon, virksomhetsplan, arbeidsformer innad i 
styret, Oslo Funker, egen ledersamling, medlems-

Overrasket: Faridah Shakoor fra Abloom mottok NHF 
Oslos hederspris. Her flankert av regionleder Magnhild 
Sørbotten og regionkontorleder Jørgen Foss.



25

rekruttering og satsing på våre lokallag. Forholdet 
til SAFO, har også vært oppe til behandling flere 
ganger innen styret. Videre er regionens øko-
nomiske situasjon vært til behandling. Salget av 
tomten Folke Bernadottesvei 4 er en avgjørende 
brikke i det hele.

Styremedlem Elisabeth Wilhelmsen ble innvilget 
permisjon fra sitt verv i regionstyret fra juni 2016, 
for å gå inn i prosjektstilling i administrasjonen i 
forbindelse med prosjekt «medlemspleie/hjelp» 
til selvhjelp». Førstevara Hans Jørn Næss trådte 
inn i hennes sted i styret.

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 interes-
sepolitisk fokus, andre arrangerer turer og sosiale 
kvelder. Felles for de fleste bydelslagene er likevel 
at de opplever utfordringer med å rekruttere nye 
tillitsvalgte. Vi ser likevel at lagene utvikler seg 
og samarbeider i større grad enn tidligere. Flere 

lokallag har hatt felles arrangementer for med-
lemmer. 

Landsforeningslagene
Landsforeningenes virksomhet dreier seg først og 
fremst om likepersonsarbeid og informasjon om 
diagnose og behandlingsformer overfor fagper-
soner, myndigheter og opinion. Tradisjonelt har 
landsforeningene stått for det meste av rekrut-

teringen til NHF Oslos medlemsmasse. LFPS Oslo 
er det desidert største lokallaget i Oslo. 

NHFU Oslo 
NHFU hadde eget årsmøte i 2016 der de valgte et 
styre og hvilke saker de skulle jobbe med i pe-
rioden, Leder av NHFU Oslo er Henrette Nielsen, 
hun ble også valgt til leder for NHFU sentralt 
i november. NHFU har jobbet med saker som 
Oslo Funkfest og BPA. Det har vært god aktivitet 

Endringsprosessen: Både gruppearbeid og innspill, særlig fra ungdommen her representert ved Salamatu «Sally» 
Kamara, sto sentralt i endringsprosessen.

NHFU: Ungdomslaget 
i Oslo vokser jevnt og 
trutt. Her er Tamarin 
Varner (t.v) og Signe 
Bøvolden i møte.



26

i NHFU, særlig har medlemmer herfra gjort seg 
bemerket i sosiale og tradisjonelle medier gjen-
nom hele 2016.

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 påvirknings-
arbeid. 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 Pet-
terson 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 bysty-
ret i Oslo kommune. NHF Oslo er i perioden 2015-

2016 representert ved Bjørn Hansen og som vara 
Grete Vinje. I tillegg sitter kontorleder Jørgen Foss 
som politisk oppnevnt vara. Rådet gir høringssvar 
samt at de selv setter egne saker på dagsorden. 
Rådet har vedtatt et eget arbeidsprogram hvor de 
viktigste områdene i arbeidet er:

•  Universell utforming 

•  Innføring av DTL

•  Psykisk helse

•  Transport 

•  Barn og ungdom i forhold til skole og arbeid

•  Boligtiltak for funksjonshemmede

Rådet møtes fire til fem ganger i året, mens 
arbeidsutvalget møtes én gang per måned. Rådet 
jobber tett opp mot bydelsrådene for funksjons-
hemmede og inviterer til samling én til to ganger i 
året. Se for øvrig rådets hjemmeside. 

Samlinger og kurs
NHF Oslo organiserte i 2016 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 Ber-
nadottesvei 2. Begge disse ble raskt fulltegnet. 
Utover egne kurs får medlemmer i NHF Oslo 
tilbud og informasjon om deltakelse på NHF Øst 
omfattende kurstilbud. 

Ledersamlingen 
Fra 16. til 18. september ble NHF Oslos ledersam-
ling for lokallagsledere, brukerrepresentanter, 
styret og administrasjon avholdt. Mange lokallag, 
flere råds-/brukerrepresentanter var representert 
og samlingen favnet store deler av regionleddet. 
Ledersamlingen er en årlig møteplass og et viktig 
forum hvor regionstyret og administrasjonen 

TUP-deltaker:  
Sadia Jabeen Iqbal
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møter våre lokallag og tillitsvalgte for øvrig. 
Samlingen ble arrangert på Holmenkollen Park 
Hotell i Oslo. Årets hovedtema var endring i or-
ganisasjonen. Vi hadde innledning ved Henriette 
Nielsen som representerte de unges perspektiv, 
Sverre Bergenholdt som representerte den eldre 
garde i organisasjonen, Faridah Shakoor som 
pekte på muligheter og utfordringer i møtet med 
minoritetsbefolkningen og forsker Halvor Hanisch 
som særlig pekte på hvordan samfunnet og 
velferdsstaten vris mot en stadig mer individba-
sert tankegang. For å få en rett du har krav på, må 
du selv hevde den. I tillegg holdt byrådssekretær 
Mette Kolsrud fra byråd for eldre- helse og sosiale 
tjenester et innlegg om hvordan NHF Oslo best 
kan jobbe for å få gjennomslag i kommunen. 

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. Årets første 
møte fant sted i mars 2016, og omhandlet hvorfor 
vi ikke har flere personer med minoritetsbak-
grunn i de funksjonshemmedes organisasjoner. 
Her hadde vi bl.a. representanter fra Frivillighet 
Norge, Abloom og OXLO – Oslo Xtra Large. Møtet 
fikk stor oppslutning på Facebook, og hadde svært 

gode besøkstall.

Det neste skulle finne sted i november/desember 
og skulle omhandle den «grønne», bilfrie hoved-
staden som byrådet ønsker at vi skal være. («Må 
det å være miljøvennlig settes opp mot det å ha 
en funksjonsnedsettelse, eller kan de to kombi-
neres?») Fordi byråd Lan Marie Berg ikke hadde 
tid til å delta på slutten av året, ble møtet utsatt 
til starten av januar. Her deltok også styremedlem 
i NHFU Oslo, Hilde Sofie Nilsson, og forsker Gro 
Sandkjær Hanssen. For å finne våre to siste Oslo 
Funker-arrangement på YouTube, søk opp kanalen 
til Norges Handikapforbund Oslo. 

Ledersamling:  
Lydhør forsamling

Forsker: 
 Halvor Hanisch

Oslo Funker: Faridah Shakoor fra Abloom filmfestival.
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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 sam-
arbeid 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 Øst-
landet, landsforeningene og NHFU. Dette gjelder 
både på prosjektbasis, i forhold til medlemsblader 
og andre aktiviteter som kursing og gjennomfø-
ring av større arrangementer. Ettersom både vi og 
NHFs hovedkontor er lokalisert i Oslo har vi også 
et nært samarbeid med sentralleddet i organisa-
sjonen.

Eksternt samarbeid
Det er naturlig for oss å samarbeide med SAFO 
organisasjonene Norsk Forbund for Utviklings-
hemmede 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 organisasjoner 
som Norges Idrettsforbund, Skeiv Ungdom, Rid-
deruka og andre. Vi har i 2016 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 2016 deltok vi på Pride Week for 
første gang, og hadde således et samarbeid med 
«Skeiv Verden».

Helse Sør-Øst
NHF Oslo spiller en aktiv og sentral rolle i sam-
arbeidet innen NHFs regioner i Helse Sør-Øst 
(HSØ)-området. Her er Spesialrådgiver Sverre 
Bergenholdt delegert ansvaret som koordinator, 
blant annet i forhold til våre regioners fellessøk-
nad på HSØ-midler. I dette samarbeidet inngår 
også koordinatorrollen overfor HSØ/SAFO Sør-Øst. 
Der er Jørgen Foss NHF Oslos representant. 

SAFO Sør-Øst
(SAFO- samarbeidsforumet av funksjonshemme-
des 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 medlems-
organisasjon, og ledes for tiden av Magnhild Sør-
botten. 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 organisasjonsnum-
mer 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 Hjelpemiddelsen-
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tralen. 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 det 
som nå heter «Pasient- og brukerombudet i Oslo 
og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo». 
Pasient- og brukerombudet (POB) er naturlig nok 
en viktig allianse i forhold til rettigheter og tilgang 
til tjenester i kommunen. Vi har et løpende sam-
arbeid med likepersonsprosjektet «Saksassistanse 
Fra Frivillige» (SAFF-linja), som «Hånd i hanske» 
skiftet navn til. En annen viktig samarbeidspartner 
er Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). 
Både POB og LDO stilte på Hjelpemiddelmessa 
Øst, noe som har styrket kommunikasjonen vår. 

Utdanningsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet er en aktuell samarbeids-
partner i vårt arbeid med opplæring for elever 
og studenter med funksjonsnedsettelser. Utdan-
ningsdirektoratet 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 tilgjengelig-
hetsstandard. 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 over-
kommelig pris for en frivillig organisasjon. I 2016 
har vi dessuten prøvd ut både Litteraturhuset og 
Sentralen som arena for noen av våre tilstelninger 
(Oslo FunkFest). Disse fungerer, men er ikke 
optimale med tanke på tilgjengelighet. 

Stopp Hatprat 
Stopp Hatprat er en kampanje for menneskeret-
tigheter og mot hatprat på nett. Hatprat senker 
menneskeverd og er skadelig for både individer, 
grupper og samfunn. 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. I 2016 ansatte NHF Oslo en ny 
kampanjerådgiver. Daværende kampanjerådgiver 
Ingrid Aspelund sin kontrakt løp ut i mars 2016 og 
Eirik Rise ble ansatt og hadde første arbeidsdag 6. 
juni. Han har vært koordinator i kampanjen og var 
initiativtaker til å starte kampanjen i Norge og har 
vært med i kampanjen siden 2012.

I 2016 har kampanjen hatt flere arrangementer 
med fokus på funksjonsevne. Kampanjen var 
med på å gjennomføre NHF Oslo arrangementet 
«Åpne dører i organisasjonslivet» 2. mars. Ar-
rangementet belyste mangfold i organisasjonslivet 
og betydningen av støttende og inkluderende or-
ganisasjoner for å motvirke hatprat. Stopp hatprat 
sørget blant annet for at arrangementet ble filmet 
og tekstet. Kampanjen var med og holdt stand på 
funkisdagen i Stavanger 20. august sammen med 
ungdommer fra NHFU, og holdt hilsningstale, 
tok bilder og var tilstede på Landsmøtet til NHF 
Ungdom i Trondheim 18.-20. november.

Stopp hatprat har vært med på å synliggjøre 
hatkriminalitet mot funksjonshemmede etter at 
Tamarin Varner var blant de første til å anmelde 
hatprat etter episoden hvor hun ble spyttet på 
trikken. 2. desember ble forskningsrapporten om 
hatprat mot funksjonshemmede lansert og Stopp 
hatprat hadde et lengre innlegg om funkofobisk 
hatprat på Barne-, ungdoms-, og familiedirekto-
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ratet sin markering. Rapporten viser at en av tre 
funksjonshemmede har opplevd hatprat. 2016 
har vært et viktig år for å synliggjøre problemet og 
viktigheten av å bekjempe hatprat mot personer 
med nedsatt funksjonevne og kreve likeverd.

14. oktober arrangerte Stopp hatprat ungdoms-
konferansen «Sammen mot hatprat» sammen 
med Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. 
Konferansen samlet 100 personer fra ungdoms-
råd, ungdomsorganisasjoner, ungdomspartier, 
ungdomsaktivister og andre sentrale aktører for 
en hel dag med workshops, konserter og inspi-
rerende historier. Høydepunktet var en samtale 
mellom statsministeren, likestillingsministeren og 
fire ungdommer, deriblant Marianne Knudsen fra 
NHF Ungdom. Målet var å gi kunnskap om hatprat 
og utforske hva ungdom kan gjøre for å bekjempe 
hatprat. Det var flere deltakere med nedsatt 
funksjonsevne og lokalene var tilrettelagt slik at 
alle skulle kunne delta. Konferansen var en stor 
suksess og fikk positive tilbakemeldinger fra både 
deltakerne og departementene.

På konferansen ble det lansert et eget ungdoms-
nettverk mot hatprat og i 2016 har kampanjen 
gjort om sin struktur slik at det er en kampan-
jekomite som styrer og tar beslutninger, mens 
ungdomsnettverket er møteplassen og et sted for 
å svare, dele erfaringer, delta på arrangementer, 
osv. 

Kampanjen har hatt flere workshops i 2016 i 
samarbeid med ulike aktører, deriblant NHFU 
Oslo og Østfold. Stopp hatprat hadde workshop 
på NHFU Østfold sin ungdomssamling 16. oktober 
og 27. november hadde Stopp hatprat workshop 
sammen med begge lokallag med fokuset var 
på å forstå funkofobisk hatprat og lage motnar-
rativer, eller alternative fortellinger til funkofobisk 
hatprat. I 2017 ønsker vi fortsette dette arbeidet i 
samarbeid med NHFU.

Stopp hatprat hadde workshop med Unge funk-
sjonshemmede og ungdom fra NHF Ungdom på 
Saga kino under Abloom. Abloom filmfestival er 
en festival om og for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne med fokus på mangfold. Her 
utforsket medieelever hvordan de kan bruke film 
for å motvirke hatprat og diskriminering, og det 
ble visst eksempler på filmer laget av elever og in-
teresseorganisasjoner. Tamarin Verner satt i panel 
for Stopp hatprat og som medlem av NHF både 
på det store åpningsarrangementet med over 600 
deltakere samt på workshopen. Hun snakket om 
sine erfaringer med hatprat og viktigheten av å 
anmelde og skape bevissthet om problemet. 

Stopp hatprat har i 2016 fått over 8000 følgere 
på Facebook og har nådd over 40 000 personer i 
uken ved regelmessig posting. Nettsiden har blitt 
oppgradert slik at den er stabil og oppdatert etter 
å ha vært nede i en periode. 

Stopp hatprat: Kampanjen har hatt flere store samlinger og konferanser i år. 14. oktober deltok både statsminister 
Erna Solberg og minister Solveig Horne.
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AOF 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en sam-
arbeidspartner i forhold til opplæring og kursing 
av medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo 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 Service-
hunders forening om å bistå i deres arbeid for 
tildeling av servicehunder og en fremtidig rettig-
hetsfesting av slik tildeling på lik linje med fører-
hund-ordningen. Pt. er det Norges Blindeforbunds 
førerhundskole (Veiviseren) som står for tildelin-
gen. 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. NHF Oslo har i 2016 blant annet 
iverksatt;

• Kontaktskapende dialog mellom de ulike  
 aktører, vært bindeledd til våre off. myndigheter.

• Sammen med brukerne og Veiviseren fulgt opp  
 arbeidet med fremtidige prosedyrer/godkjenning 
  for levering av hund. (Samkjøring av regelverk  
 førerhund for blinde og servicehundene).

• Deltatt i avslutningen av NAV-prosjektet om  
 kommunal deltakelse inn mot servicehund- 
 ordningen. I denne sammenheng fulgt opp  
 evalueringen av prosjektet som nå er overlevert  
 til departementet. Her er en av konklusjonene  
 at et slikt hjelpemiddel, servicehund rent  
 samfunnsøkonomisk faller positivt ut. Viktig å  
 ta med seg, kommer da  i tillegg til de erfaringer  
 og den nytteverdi som tidligere er fastslått.

• Fulgt opp lovfesting av tildeling av servicehund.  
 Henger sammen med evalueringen etter NAV- 
 prosjektet. 

• Vært bindeledd mellom Veiviseren og foreningen  
 i ulike sammenhenger.

• NHF Oslo har også vært pådriver for tildeling  
 av midler for erstatningshunder i 2016. Her  
 har departementet gjennom statsbudsjettet  
 også signalisert midler for 2017.

Nå er hovedfokuset fremover å få til en lovfestet 
ordning på lik linje med førerhunder for blinde.

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

Flinke firbente: Norske Servicehunder kjemper 
for rettighetsfesting av ordningen.
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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 oppmerk-
somhet i mediene er viktige aspekt. I tillegg ser 
organisasjonen nødvendigheten av god kom-
munikasjon 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 tradisjo-
nelle «offerrollen» funksjonshemmede ofte blir 
tildelt i media.

Internkommunikasjon
I 2016 har internkommunikasjon primært fore-
gått via epost, grunnet utfordringer med andre 
dataprogrammer og universell utforming av 
IKT-løsninger. Nytt intranett ble introdusert ultimo 
desember, og vil i stor grad ta over den funksjo-
nen felle-epost har hatt i 2016. Organisasjonskon-
sulenten, regionleder og vår interessepolitiske 
rådgiver har hatt jevnlig kontakt med våre til-
litsvalgte og brukerrepresentanter i de forskjellige 
rådene og utvalgene, primært via epost og per te-
lefon. 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 diskrimineringsombu-
det. I 2016 har det dessuten blitt naturlig å sende 
en del henvendelser som tidligere ble sendt ut 
av organisasjonen til vårt nye prosjekt «Hjelp til 
selvhjelp» og «SAFF-linja» i stedet for. 

Nettsiden
De nye nettsidene som ble lansert i 2015 har 
også 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 sam-
mensetning, prinsipper og fokusområder. I 2016 
har «Hjelpemiddelmessa Øst 2016» hatt en egen, 
fast plass på forsiden, med en samleartikkel der 
lenker til annen viktig messeinformasjon har vært 
presentert. Som tidligere har NHF Oslo en egen 
emneknapp for hytteutleie, et viktig medlemstil-
bud. Medlemsbladet Quarten har en sentral plass 
på forsiden, slik at den elektroniske utgaven av 
denne er lett tilgjengelig.

Medier
Regionkontoret arbeidet i 2016 opp mot både 
lokal og nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan 
nevnes: 

• Flere hevendelser fra blant andre produksjons- 
 selskap er henvist videre.

• NRK hadde nettsak om Henriette Nielsen, som  
 jobbet som frivillig under Øya-festivalen.

• NRK, P4 og TV2 dekket «Stopp Hatprat»- 
 konferansen på Sentralen 14. oktober.

• NRK Østlandssendingen fjernsyn og radio  
 besøkte Hjelpemiddelmessa Øst 2016, og  
 sendte to reportasjer herfra. Både seniorrådgiver  
 Sverre Bergenholdt, regionleder Magnhild  
 Sørbotten og kontorleder Jørgen Foss hadde  
 sentrale roller i disse reportasjene.

• Tilgjengelighetsrådgiver Birger Nymos artikkel  
 om to nye skoler i Oslo ble delt av Utdannings- 
 bygg i deres interne kanaler, samt på bloggen  
 til SV-politiker Ivar Johansen.

• NHFU-medlem Tamarin Varner ble intervjuet i  
 en rekke medier i september og oktober, i  
 forbindelse med at hun anmeldte hatkrimi- 
 nalitet hun ble utsatt for, da en guttegjeng  
 hetset og spyttet på henne på trikken. Saken  
 ble plukket opp av TV2, NRK, Dagbladet, VG og  
 svenske Aftonbladet.
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• NHFU Oslo-leder Henriette Nielsen Bog  
 NHFU-medlem Johannes Loftsgård ble  
 intervjuet til en lang radioreportasje unge  
 funksjonshemmede og arbeidslivet til radio- 
 magasinet Ekko på P2 i desember. 

• NHFUerne Hilde Sofie Nilsson og Johannes  
 Loftsgård figurerte som kilder i en fjernsyns- 
 reportasje om holdninger til funksjons- 
 hemmede i kollektivtrafikken på NRK, høsten  
 2016.

• Regionkontorleder Jørgen Foss ble intervjuet  
 om tilgjengelighet og universell utforming av  
 tognettet av NRK i medio oktober.

• Regionleder Magnhild Sørbottens leserinnlegg  
 «Skammelig statsbudsjett» ble publisert i  
 Dagsavisens utgave i Fredrikstad, samt i  
 Klassekampen.

• Sak i Groruddalen Blad om parkeringskort for  
 funksjonshemmede.

• VG Nett intervjuet Henriette Nielsen i forbindelse  
 med bortfallet av diagnoselista for egenandels- 
 betaling fysioterapi.

• «Slipp oss til», leserinnlegg på Dagsavisen/Nye  
 Meninger i november 2016 av Magnhild Sørbotten.

Trakassert på trikken: Kontorleder Jørgen Foss ble med Tamarin Varner fra NHFU da hun anmeldte hatkriminalitet etter 
at hun ble spyttet på på trikken i september. Svenske Aftonbladet (faksimile) var en av mange medier som omtalte saken. 
(Skjermdump: Aftonbladet)

Faksimile: Leserbrev på trykk i Dagsavisen (øverst) og 
Klassekampen.
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• NRK P1 Pluss intervjux2 med Magnhild Sørbotten  
 om hagefesten i anledning Kongens jubileum.

I tillegg har NHF Oslos kontor ved flere anlednin-
ger bistått medierådgiver sentralt med å finne 
caser og intervjuobjekter til nasjonale saker som 
er blitt håndtert fra sentralt hold.

Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er 
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, 
og kom i sin 33. 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 2016, ser vi at Quarten 
dekker varierte områder, med interessepolitikk 
som det klart viktigste. Ultimo 2014 ble det 
igangsatt et arbeid med å modernisere og opp-
datere 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 allerede. Målet har vært 
å skape et medlemsblad med et mer moderne ut-
trykk, samtidig som at tilgjengeligheten til bladet 
og interessene til leserskaren ivaretas. Dette 
arbeidet ble tatt enda lenger i 2016, da man byt-
tet 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 utseendemes-
sig og i form av bedre lesbarhet. Redaktøren i 
Quarten samarbeider tett med redaktørene i de 
andre regionbladene i forbundet, og det forekom-
mer 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 2016 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 an-

nonsebyrået 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 2015 
hadde vi i om lag 1320 som følger oss her, en 
økning på over 500 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 tilknyt-
ning til vårt arbeid «liker» oss. 66% av de som 
«liker oss er kvinner, og 32% er menn. 42% 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 kommunikasjons-
rådgiveren, den interessepolitiske rådgiveren, 
regionkontorlederen og regionlederen er admi-
nistratorer 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 arrange-
menter, eksempelvis ved debattmøtene OsloFun-
ker. Arrangementet for Hjelpemiddelmessa Øst 
ble sett av over 70.000 facebookbrukere!
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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

I 2016 la vi ut hele arbeidskonferansen vi arran-
gerte i april, Oslo Funker: Åpne dører i organisa-
sjonslivet, Kjersti Horn og Umar Ashraf: Hvem eier 
kjærligheten fra Oslo Funkfest samt Oslo Funkfest: 
Jan Grue og Michael Lundblad. 

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% stilling 
Tilgjengelighetsrådgiver, periode: 01.01 - 31.12

Bianca B. Løkkeberg, 100% stilling 
Interessepolitisk rådgiver, periode: 01.01 – 31.12

Ola Harald Svenning, 100% stilling 
Organisasjonskonsulent, periode: 01.02 – 31.12

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

Sverre Bergenholdt, 30% stilling 
Spesialrådgiver, periode: 01.01 - 31.12

Ingrid Aspelund, 75% stilling  
Kampanjerådgiver, periode: 01.01 – 01.04

Eirik Riise , 75% stilling 
Kampanjerådgiver, periode: 01.06 – 31.12

Før og etter: Medlemsbladet Quarten fikk en real ansiktsløftning i 2016.
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Elisabeth Wilhelmsen, 50% stilling 
Prosjektstilling Sosionom, periode: 01.06 – 31.12

Anne Lena Dolmen , 50% stilling 
Vikar Kontorsekretær, periode: 01.08 – 01.11

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang 9 personer 
i hel- og deltidsstillinger. Administrasjonen er 
sammensatt slik at den gjenspeiler de hovedopp-
gaver 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.

Det skjedde flere endringer i administrasjonen i 
2016. Det ble gjort endringer internt i ansvars-
områder, samt ansatt ny organisasjonskonsulent 
og kampanjerådgiver i Stopp HatPrat bevegelsen. 
Stillingen er eksternt finansiert. Regionen ansatte 
også egen sosionom til et toårig prosjektet «Hjelp 
til selvhjelp». NHF Oslo hadde også inne en vikar 
som kontorsekretær høsten 2016. 

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 
31.12.2016 er det fem menn og fire kvinner ved 
kontoret. To av seks styremedlemmer er menn. 

Organisasjonen arbeider aktivt, målrettet og plan-
messig 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 i 2016 viste vi til føl-
gende i utlysningen: 

NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF 

ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimi-
neres 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, funk-
sjonshemming, 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 9,41% totalt, hvorav langtidsfraværet var 
8,54%, fravær 4-16 dager 0,44% og korttidsfra-
været var 0,44% Totalt utgjorde arbeidsinnsatsen 
7,05 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. 

MEDLEMSSERVICE
Likepersonsarbeid 
Sentralstyret i NHF har vedtatt en likepersons-
strategi som skal være med å løfte likepersonsar-
beidet 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 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 



37

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 in-
formere 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 polio-
skadde Oslo, Landsforeningen for ryggmargs-
skadde Øst/Oslo, Landsforeningen for kvinner 
med bekkenløsnings-plager Oslo, Handikappede 
barns foreldreforening Oslo, Arbeidsmiljøskaddes 
landsforening Oslo, Landsforeningen for nak-
keskadde Oslo, Landsforeningen for amputerte 
Oslo/Akershus.

Medlemspleie 

Prosjektet medlemspleie / «Hjelp til selvhjelp» 
startet 01.06.16, etter at regionen så behovet 
for å kartlegge hva medlemmene ønsker og 
trenger bistand til. Prosjektet er ment å vare i 2 
år. Elisabeth Wilhelmsen ble ansatt som prosjekt-
koordinator i en 50% stilling. Prosjektet har i 2016 
hatt 32 enkeltsaker. Det har vært markedsført 
i Quarten, Facebook, gjennom nyhetsbrev til 
medlemmene, på NHF Oslo sine arrangementer 
og på hjelpemiddelmessen 2016. Arbeidsområder 
har blant annet vært: koordinere SAFF-linjen og 
veilede linjens frivillige, utfylle på områder som 
SAFF-linjen ikke dekker (eksempelvis hjelpemidler, 

andre NAV-relaterte saker og jobbsøknader), 
kursansvarlig, søknadshjelp.

Inkluderingstiltak er også en del av prosjektet, 
fordi NHF Oslo ser at vi ikke når frem til så stor del 
av innvandrerbefolkningen som man skulle ønske. 
Vi ser et stort potensiale i en mangfoldig by som 
Oslo. Det jobbes med å starte et inkluderingsnett-
verk i den forbindelse. I den sammenheng har det 
vært gjennomført møte med Sadia Iqbal. Det har 
også vært planlagt møte med Faridah Shakoor 
og Phuoc Tan Le, men disse møtene har måttet 
utsettes til 2017. Prosjektet har også deltatt på 
Abloom filmfestival som er en flerkulturell filmfes-
tival med fokus på personer med funksjonsned-
settelser. 

Prosjektet har favnet en rekke temaer. Mange 
trenger hjelp til: å finne frem til riktig informasjon, 
BPA-saker, hjelpemidler og NAV. Hjelp til formu-
lering av søknader og klager til ulike instanser er 
en gjenganger. Prosjektet favner bredt i organisa-
sjonen. Foreløpig har medlemmer fra NHFU Oslo, 
LFA Oslo, LFS Oslo/Akershus, LFPS Oslo henvendt 
seg til prosjektet, i tillegg til direktemedlemmer 
og sidemedlemmer som har benyttet seg av 
tilbudet. 

Det ble holdt to særdeles populære minikurs 
senvinteren/tidlig vår, om henholdsvis omsorgs-
lønn/utvidet hjelpestønad og søknad om midler til 
småhjelpemidler. Begge kursene ble holdt i NHF 
Oslos lokaler i Folke Bernadottesvei 2, og begge 
kursene var fulltegnet med om lag 20 deltakere 
på hvert kurs. 

ØKONOMI
NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll 
på både driftsutgifter og inntekter. Regionen har 
et kontinuerlig fokus på den økonomiske situasjo-
nen og arbeider for at regnskapet på sikt skal gå i 
balanse. Det er i 2016 arbeidet mye med å finne 
ekstern finansiering for de aktiviteter vi gjennom-
fører. Regionens høye aktivitetsnivå er i stor grad 
er avhengig av finansinntekter knyttet til kursut-
viklingen på vår kapitalportefølje. Vi har i 2016 fått 
ekstern finansiering fra bla. LNU, Deltasenteret, 

Prosjektmedarbeider Elisabeth Wilhelmsen er 
nyeste tilskudd på Oslo-kontoret.
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BLD, Helse Sør Øst, Oslo Kommune for å nevne 
noen. NHF Oslo driver ikke med forurensende 
virksomhet.

Årsresultat
Årsresultatet for 2016 viser et underskudd på kr. 2 
107 284,-. Mot et budsjettert underskudd på kr 2 
221 780,- 

Rent driftsmessig viser regnskapet for 2016 at 
NHF Oslo fortsatt har grunnlag for fremtidig drift 
og aktivitet. Underskuddet føres til tidligere opp-
arbeidet egenkapital, som per 31.12.2016 utgjør 
kr 24 080 516 ,- kroner. 

Kapitalforvaltning
NHF Oslo har plassert et større beløp i fond som 
blir forvaltet av DnB. Det er lagt etiske kriterier til 
grunn og plasseringen er bokført til markedsverdi 
per 31.12.2016. Bokført gevinst er kr 872 197,- og 
per 31.12.2016 viser NHF Oslo sin kapitalplasse-
ring kr 12 506 851,-  

Offentlige tilskudd
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en viktig del av 
driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det mot-
tatt kr 1 691 349,- i offentlig tilskudd i 2016. 

Oslo kommune
NHF Oslo mottok 525 000,- i grunnstøtte fra 
Oslo kommune. Tilskuddet brukes på en lang 
rekke ulike tiltak. Gjennom tilskuddet har det 
vært mulig å arrangere FunkFest, OsloFunker for 
byens befolkning som begge er arrangementer 
som retter seg utover egen organisasjon. Videre 
brukes midlene på blant annet NHF Oslos tilgjen-
gelighetsarbeid, utvikling av egen organisasjon og 
interessepolitisk arbeid for øvrig. 

Helse Sør-Øst 
I 2016 mottok NHF Oslo totalt kr 2 200 000 til 
samarbeid, hvorav NHF Oslo sitter igjen med 
kr 512 771 ,- i drifts- og aktivitetstilskudd inkl. 

sekretariatsbistand for NHF-regionene fra Helse 
Sør-Øst. Av mottatte tilskudd har NHF Oslos 
landsforeninger mottatt 112 000,- til egen drift 
og ulike helserelaterte aktiviteter. NHF Oslo 
bruker dette tilskuddet til å dekke opp arbeid som 
retter seg mot brukermedvirkere, koordinering, 
likepersonsarbeid, kontor, og lønn. Inkludert i 
tilskuddsbeløpet er også tilskudd til felles sam-
handlingsprosjekter.

VO-midler
NHF Oslo er tilsluttet AOF som studieforbund og 
mottok i 2016 ingen støtte til opplæring. 

Salgs- og leieinntekter
NHF Oslo har 9 utleieleiligheter, samt utleie til 
barnehage og to hytter på Vaset i som leies ut til 
medlemmer og andre. Vider har vi annonsesalg 
i medlemsbladet Quarten og på nettsiden. Det 
er i perioden jobbet aktivt med å få inn et større 
annonsesalg. Dette gjør at både medlemsbladet 
Quarten og hyttene på Vaset for første gang går 
i balanse. Totalt utgjør salgs- og leieinntektene 1 
556 350 mot 1 382 513,- i 2015.  

Inntekstbringende tiltak

Testasjoner og gaver
NHF Oslo mottok i 2016 ingen gaver. 

Legater
NHF Oslos barne- og ungdomsstiftelse er en egen 
stiftelse. Per 31.12.2016 har stiftelsen en samlet 
kapital på kr 864 283,-. I 2016 innkom det en 
søknad fra Norges Handikapforbund om støtte til 
et talentutviklingsprogram. Stiftelsesstyret tilså 
programmet 60.000Kr.  

Eiendommer 
Folke Bernadottes vei 2 
NHF Oslo eier per 31.12-2016 9 leiligheter, 
barnehagens lokaler og har eget kontor i Folke 
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontoret fungerer 
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godt som arbeidsplass og sekretariat for NHF 
Oslo. 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.

I 2014 foretok NHF Oslo en teknisk gjennomgang 
av våre leiligheter og en del feil og mangler ble 
dessverre avdekket. Vi rehabiliterer leilighetene 
fortløpende. Til nå er fem av leilighetene utbe-
dret/reparert. 

Folke Bernadottes vei 4.
NHF Oslo gjennomførte salget av nabotomten 
mot slutten av 2016. Salget har tatt noe lenger tid 
enn forventet. 

Vaset 
NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i 
Vestre Slidre kommune. Besøkstallet har i 2016 
økt kraftig. Mest utleie har vi februar, mars, i 
slutten av juni, september og desember Det er 
stort sett de samme som leier år etter år. Vi ser en 
oppgang i større grupper som ønsker hytta leid. 
Det er behov for oppgradering av hytta i årene 
fremover. 

NHF Oslo har det daglige ansvaret for Vaset og 

utleieaktiviteten. 

Vasetkomiteen er viktig, og det er gjennomført 
enkle vedlikeholdsoppgaver i 2016. Karin Hveding 
er kontaktperson og er sammen med øvrige 
medlemmer av Vasetkomiteen en viktig ressurs 
for at vi fortsatt kan beholde stedet.

Vaset fremstår som et meget hyggelig og fint 
feriested for våre medlemmer og leietakere for 
øvrig.

Vaset: De to hyttene NHF Oslo eier på Vaset i Valdres er et populært medlemstilbud.
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Regionstyre og arbeidsutvalg

Følgende regionstyre ble valgt på årsmøtet 
2016:
Magnhild Sørbotten, regionleder 
Grete Vinje, nestleder 
Oddvar Skogsletten 
Geir Werner 
Signe Bøvolden 
Snefrid Bergum 
Elisabeth Willhelmsen (permisjon fra juni 2016)

Varamedlemmer:
Hans Jørn Næss (styremedlem fra juni 2016) 
Randi Halden Larsen 
Ann-Lisbeth Kreyberg

Arbeidsutvalget har per 31.12.16 følgende  
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder 
Grete Vinje, medlem 
Oddvar Skogsletten, varamedlem 
Elisabeth Wilhelmsen ble valgt i den konstitu-
erende styremøtet, men har permisjon

Valgkomiteen årsmøtet 2016

Valgkomiteen har per 31.12-15 følgende  
sammensetning:
Knut Owe Karlsen, leder 
Reidar Sundby, medlem 
Laila Knutsen, medlem 
Arild Engen, 1. vara 
Bjørn Hansen, 2. vara

Egen organisasjon (NHF Oslo)

Vasetkomiteen
Karin Hveding, kontaktperson  
Elsa Oterhals 
Turid Monsen 
Oddvar Skogsletten  
Jørgen Foss, sekretær

Likepersonsutvalget
Jørgen Foss, koordinator 
Snefrid Bergum 
Randi Halsen Larsen

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

NHF og NHFs regioner

NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Magnhild Sørbotten er sentralstyremedlem og 
vara til arbeidsutvalget 
Elisabeth Wilhelmsen er sentralstyremedlem, 
Permisjon fra juni 2016. 
Turid Monsen, medlem av valgkomiteen 

Prosjektgruppa for Samfunnsoppdraget
Karl Haakon Sævold, medlem 
Henriette Nielsen, medlem

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

Hjelpemiddelmessa Øst 2016
Jørgen Foss  
Oddvar Skogsletten  
Ida C. Freng

Handikapnytts bladstyre
Magnhild Sørbotten, representant NHFs  
sentralstyre

POLITISK LEDELSE OG REPRESENTASJON 
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Kommunale og andre offentlige organer

Rådet for mennesker med nedsatt  
funksjonsevne i Oslo 2015 - 2019 
Bjørn Hansen, rådsmedlem og AU-medlem 
Grete Vinje, varamedlem 

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

Sagene 
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, leder 
Carine Ødegaard, nestleder 

Gamle Oslo 
Ørjan Grut 
Oddvar Skogsletten

Grorud
Jan Martinussen 
Roy Nordahl (vara)

Ullern
Henriette Nielsen 
Sadia Iqbal (vara)

Vestre Aker 
Reidar Sundby, leder 
Egil Arnesen 

 
 
Østensjø
Henrik Mæland, nestleder

Nordre Aker
Marit Heggelund 

Nordstrand
Irene Grønaas, nestleder (2015 - 12.07.2016)  
Cathrine Nordhus 

St. Hanshaugen
Even Pettersen 

Stovner 
Ewy Halseth, leder 
Olav Eilifsen (vara)

Alna
Inger Lise Kristiansen 
Kjell Arnulf Mikalsen 
Berit Narten (vara)

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

Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem

Handikapprosjektet 
Birger Nymo, representant 
Oddvar Skogsletten, vara

Brukerutvalg for TT-prosjektet Oslo  
kommune 2014-2015
Magnhild Sørbotten, representant 
Bianca Bernhot Løkkeberg, (vara)

Velferdsetatens brukerutvalg 
Magnhild Sørbotten, leder 
Jørgen Foss, vara
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NAV Oslo brukerutvalg 
Bjørn Hansen, representant SAFO Oslo 
Turid Monsen, varamedlem SAFO Oslo

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

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus
Snefrid Bergum, LFPS, brukerrepresentant SAFO

Brukerråd Statped Sør-Øst
Rune G. Huvenes, representant

Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus 
Jørgen Foss, representant 

ANDRE ORGANISASJONER

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

AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant

LKB Oslo (Landsforeningen for kvinner med  
bekkenleddsmerter) 
• Leder per 31.12.16: Evelyn Baklund
• Antall medlemmer: 63

Laget driver aktivt likepersonsarbeid og har tilbud 
om likepersonsamtaler på alle arrangement. Det 
ble arrangerte en fjelltur med fokus på mestring 
i samarbeid med LKB Buskerud. Laget arrangerte 
også ukentlige bekkenyogakurs (vinter, vår og 
høst) og ett vannyogakurs. Felles for disse aktivite-
tene er fokuset på avspenning og lære å leve med 
en kronisk sykdom. Laget har hatt en sommerav-

slutning på dagtid, ett medlemsmøte på kveldstid 
og et matkurs. I tillegg har laget blant annet fami-
lieaktiviteter som kanefart og badelandstur. Disse 
treffene gir familiene anledning til å treffes og 
utveksle erfaringer. Det ble utgitt ett medlemsblad 
på 32 sider. LKB Oslo har også et samarbeid med 
LKB Akershus sin kontaktperson og LKB Buskerud. 
Laget har representanter i diverse utvalg og deltar 
på aktuelle samlinger/kurs i LKB og NHF Oslo.

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
• Leder per 31.12.15: Marianne Graham Hjelmen
• Antall medlemmer: 247

Laget har hatt 7styremøter, samt kontinuerlig kon-
takt via mail. LARS Øst/Oslo kan vise til en rekke 
aktiviteter i 2016: Årsmøte og påfølgende med-
lemsmøte med quiz. Seilflyging på Elverum. Etter 
å ha fått innvilget midler fra ExtraStiftelsen fikk 
31 medlemmer prøve seg i seilfly. Medlemsmøte 
på Sunnaas i samarbeid med brukerkonsulentene 
og treningsgruppa på Aker. Temaet var trening 
og presentasjon av LARS. Årets Østlandssamling 
(med ca 60 deltagere) med tema «Kan vi velge 
å ha det bra» hvor lege og begeistringskunstner 
Magnar Kleiven fra Vivilja holdt et morsomt og 
samtidig alvorlig foredrag. Andre saker på pro-
grammet var informasjon om LARS sitt arbeid for 
ryggmargsskadde i Kambodsja. Uloba var også på 
besøk og informerte om BPA. «Sjøen for alle» kom 
med båten på ettermiddagen og tok oss med på 
båttur. Tandemhopping på Jarlsberg flyplass med 
Tønsberg fallskjermklubb. Etter å ha fått innvilget 
midler fra ExtraStiftelsen fikk 21 medlemmer 
prøve seg på tandemhopping! Treningskveld og 
ernæringskurs på Sunnaas i samarbeid med Sun-
naas/Aker. Spinalseminar (med ca 70 deltagere) 
Tema var colostomi og urostomi v/stomisykepleier 
Anne Katrine Lindholm fra Coloplast. Tradisjonen 
tro var det vinsmaking og til slutt hyggelig jule-
bord. 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 
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har et godt samarbeid med Sunnaas sykehus, 
bl.a. i forbindelse med treningsgruppa på Aker 
helsearena. Dette er et fortsatt like populært tiltak 
med ca 30 deltagere. Det er ventelister for å bli 
med. Det er arrangert likemannsarbeid gjennom 
samtalegrupper og annet. Etter alle lagets aktivi-
teter har man sosialt samvær og en liten matbit. 
Her drives mye likemannsarbeid. Laget har hatt en 
tilfredsstillende finansiell situasjon i 2016 som er 
styrket av bingoinntekter.

NHF Bjerke
• Leder: Else Thune 31.12.2016
• Antall medlemmer: 34

NHF Bjerke er et lag med høy gjennomsnittsalder. 
Også i året som har gått har laget arbeidet for å 
få flere yngre medlemmer. Innsatsen har brakt 
gjennomsnittsalderen noe nedover i det noen 
nye medlemmer har sluttet seg til. Likevel trengs 
det at dette arbeidet fortsetter for at vi skal klare 
å holde aktiviteten oppe. De senere årene har 
aktiviteten gått noe ned i det styret har valgt å 
satse på kvalitet fremfor kvantitet i det man tilbyr. 
I tillegg til avholdelse av styremøter og deltakelse 
i lokalt off. utvalg har laget i år arrangert følgende: 
årsmøte, medlemsmøte, Kiel-tur, tur til Oset høy-
fjellshotell, og julebord. I tillegg har representan-
ter fra styreleder deltatt på NHF Oslos årsmøte. 
Lagets leder var også med på NHF ledersamling på 
Soria Moria 18.09 – 19.09.

NHF Ullern
• Leder pr. 31.12.2016: Steinar Hammerstad
• Antall medlemmer: 14

Ettersom laget har få medlemmer har vi tett 
samarbeid med andre lokallag i Oslo. Det er 
blitt arrangert medlemsmøter av bade sosial og 
interessepolitisk art i løpet av 2016. Av sosiale 
arrangementer har vi hatt rekeaften og julebord 
for medlemmene våre.

LFA avd. Oslo /Akershus (amputerte)
• Leder pr 31.12.2016: Arve Birkely 

• Antall medlemmer: 86 

Årsmøte for 2016 ble avholdt den 16.3.2016 
på Sophies Minde. Utover dette er det avholdt 
fem styremøter i 2016, og 2 medlemsmøter. 24 
personer møtte på Mortens Kro i juni. Det ble 
servert mat og drikke. Vi hadde underholdning. 
Vi var invitert til OCH. Der vi fikk demonstrert nye 
protesteteknikker. Utover dette er det blitt arran-
gert Kiel-tur, og vi hadde et godt besøkt julemøte 
på Læring- og mestringssenteret. Leder Arve 
Birkely har gått på kurs og er godkjent likeperson. 
Han har jobbet med likepersonarbeid. På A-hus, 
Rikshospitalet har han også delt ut brosjyrer for å 
opprette kontakt med sykehusene. Det ble holdt 
et møte sammen med Momentum på Lærings og 
mestringsenteret. Foredragsholder var Knut Ove 
Karlsen. Trygderettigheter for amputerte. Stort 
oppmøte. I tillegg til verv sentralt i organsiasjonen 
har medlemmer fra lokallaget deltatt som res-
surspersoner for høgskolen, ved å holde foredrag 
og å være forsøkspersoner for støping av hylser til 
proteser. 

NHF Alna 
• Leder per 31.12.2016: Søren Kjendlie
• Antall medlemmer per 31.12.2016: 99

NHF Alna har videreført medlemsarrangementene 
i 2016, og har nå faste møter 10 ganger hvert år. 
Det politiske arbeidet er videreført – i 2016 med 
fokus på tjenestekonsesjon for BPA, NAVs kontroll-
rutiner og NHFs medlemskap i det kontroversielle 
og ensidige Fellesutvalget for Palestina. Det er 
fortsatt et godt samarbeid med representant i RFF 
Alna, og denne samordningen styrker det politiske 
arbeidet. Lagets økonomi er forverret i 2016 i det 
bingoinntektene er vesentlig redusert. Nødven-
dige tilpasninger i aktivitetene er påbegynt i 2016, 
og vil bli fullført i 2017. Vi har hatt følgende turer 
og arrangementer i tillegg til medlemsmøter: 
rekefest på Malmøya i juli, Kiel-tur i januar og 
København-tur med 2 eller 4 overnattinger på 
hotell i august. De to siste turene er gjennomført 
som konferanseturer med foredragsholdere og 
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relevante temaer. Det ble også arrangert julebord 
i desember. Aktiviteten er etter forholdende høy 
og medlemstallet stabilt. 

NHF Vestre Aker
• Leder Elsa Oterhals
• Antall medlemmer per 31.12.2016: 59

Laget har arrangert syv sosiale møteplasser for 
medlemmene, herunder sommeravslutning. Gril-
ling på Finnerud i Sørkedalen er en årlig tradisjon. 
Det er blitt arrangert tur til Botanisk Hage, Bygdøy 
Folkemuseum, Hadeland Glassverk og Charlotten-
berg i Sverige. Julegatekjøring og desember treff 
med julemiddag. Laget har leder og styremedlem 
i rådet for funksjonshemmede i Vestre Aker Bydel. 
Laget satser på vekst, og ønsker flere aktive med-
lemmer. Hovstua frivillighets – og nærmiljøsenter 
er et viktig møtested.

Handikaplaget Aktiv 
• Leder per 31.12.16 Ole Kr. Iversen
• Antall medlemmer: 70

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. 
Hovedsaker har vært lagets økonomi og behand-
ling av saker fra NHF sentralt og NHF Oslo. Ellers 
har styret også jobbet med planlegging og gjen-
nomføring av medlemsmøter, turer og fester. Det 
er avholdt 4 medlemsmøter i tillegg til årsmøte, 
sommerfest, rekefest og julebord, med godt frem-
møte på alle møter og fester. Årets tur gikk med 
Color Line til Kiel, med 32 påmeldte deltagere. 
Lagets økonomi er fortsatt tilfredsstillende.

Norges Handikapforbund Ungdom Oslo
• Leder per 31.12.16 Henriette Nielsen
• Antall medlemmer: 24

NHFU Oslo har lagt bak seg det mest aktive året 
på lenge! Vi hadde en stand på vær stolt dagen. 
Her hadde vi med rullestoler som kunne prøves og 
det var en quiz. Vi inviterte også noen ungdoms-
politikere til rullestolrace og at de skulle svare 
på quiz. Representanter fra laget satt i arbeids-
gruppa for Oslo FunkFest 2016, og var med på å 

bestemme innhold og arrangere de tre kveldene 
på henholdsvis Sentralen og Blindern. NHFU har 
samarbeidet nært med Stopp hatprat-kampanjen 
i Norge, og vi har deltatt på flere konferanser og 
workshops om emnet. NHFUs Tamarin Varner ble 
i september den første i Norge som anmeldte hat-
kriminalitet på bakgrunn av nedsatt funksjonsev-
ne, og også i forbindelse med dette samarbeidet 
vi med og fikk støtte fra kampanjen. Flere med-
lemmer deltok på Storbyweekend på Vestlandet, 
og vi var godt representert under NHFUs årsmøte 
i november, der leder Henriette Nielsen også 
ble leder av NHFU sentralt. Da det viste seg at 
Regjeringen fjernet diagnoselista for fri fysioterapi 
lanserte vi en kampanje i sosiale medier, som var 
rettet særlig mot helseminister Bent Høie. NHFU 
deltok med egen stand på Hjelpemiddelmessa Øst 
2016, der vi drev informasjonsarbeid og vervet 
flere nye medlemmer. Medlemmer i NHFU deltok 
på NHF Oslos store arbeidskonferanse, og vi har 
ved flere anledninger stilt opp som caser i medi-
esaker, blant annet i NRKs program Ekko. I tillegg 
gjorde vi oss bemerket i saken der vi kjempet 
mot den nye BPA-konsesjonen i Oslo. Takket være 
innspillskampanjen vår valgte byråden å trekke 
konsesjonen og få utarbeidet den på nytt. Her var 
vi med i høringsgruppa. Et av våre medlemmer sit-
ter i regionstyret for NHF Oslo, og vi samarbeider 
med regionen på møter og arrangementer, som 
for eksempel debattmøtet Oslo Funker. 

ALF Oslo
• Leder Geir Werner 
• Medlemmer: 26

Vi har fortsatt arbeidet fra tidligere år og vide-
reutviklet Marienlyst Minigolfpark slik at vi kan 
arrangere mer enn bare spill. Medlemmer ble 
invitert til samlinger mandager og fredager gjen-
nom hele sesongen. Vi tenker å bruke området 
som plass for flere typer arrangementer fremover 
fordi vi bygget et lysthus på området og fikk opp 
partytelt slik at vi er vær-uavhengig. Vi har hatt 5 
styremøter i perioden og gjennomførte en tur til 
Kiel den 25.-27. januar.
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LFN Oslo (nakkeskadde)
• Leder: Turid Mosen
• Medlemmer 54

LFN Oslo har invitert til to samlinger i 2016, et 
sosialt og et om mestring av hverdagen med 
smerter. Det meldte seg kun på to medlemmer 
totalt så vi måtte avlyse, det koster en del å få 
foredragsholdere og bestilling av lokale og bevert-
ning. Vi har relativt mange medlemmer og syns 
detter er trist og veldig lite motiverende for å 
drive lokallag. Håper medlemmer kan komme 
opp med hva de ønsker av informasjon. Likeper-
sonsarbeid driver vi med, men det har også gått 
merkbart ned i 2016, så vi kan konkludere med at 
lokallag har blitt en utfordring å jobbe med. Satser 
på bedre tider i 2017. 

LFPS Oslo (polioskadde) 
• Leder per 31.12.2016  Phuoc Tan Le
• Antall medlemmer: 244

LFPS Oslo har avholdt fire medlemsmøter i 2016. 
Laget har stor fokus på sosiale aktiviteter, og med-
lemsmøtene er svært populære blant medlemme-
ne, særlig julemøtet. I 2016 har styret arrangert 
en tur til Stockholm 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. Under NHF Oslos 
årsmøte i 2016 ble laget tildelt «Ny Giv-prisen» for 
arbeidet vi gjør for rekruttering og integrering av 
medlemmer med mminoritetsbakgrunn gjennom 
en egen likepersonsgruppe dedikert til dette. 
Økonomien i laget er god.

LFS Oslo og Akershus (slagrammede)
• Leder pr. 31.12.16: 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. I 2016 har vi vært enga-
sjert i landsforeningens kampanje «Er du FAST 
nok?», der vi gjennom informasjonsarbeid på 
nett og gjennom lokallagene satte fokus på å 
redde liv og begrense skadeomfang ved mistanke 
om slag. Kampanjen ble lasert 3. oktober, og vi 
hadde egen stand under Hjelpemiddelmessa Øst 
17. og 18. oktober. Første onsdag i hver måned 
utenom juli og august arrangerer vi «Slagkafe» i 
Sagene Samfunnshus. Bakgrunnen var å skape et 
månedlig sosialt treffsted for våre medlemmer i 
Oslo. Dette er et tiltak som blir satt stor pris på. To 
av våre styremedlemmer er engasjert som res-
surspersoner i NHF-Oslo sitt prosjekt SAFF-linja. I 
tillegg har vi vært på diverse arrangementer i regi 
av Oslo avdelingen. Marius Korsell representerer 
NHF i rådet for mennesker med nedsatt funksjons-
evne i bydel Sagene. Vi håper på fortsatt godt 
samarbeide i 2017.

NHF Sagene
• Leder per 31.12.16: Roger W. Holland
• Antall medlemmer: 45

NHF Sagene har som tidligere et meget nært og 
godt samarbeid med lokallagene i Ullern og Alna, 
som vi arrangerer felles turer og møter med. Av 
møter for medlemmer kan særlig Rekefesten 
på Malmøya trekkes frem, der mange av våre 
medlemmer har et hyggelig møtested. Laget var 
dessuten primus motor for deltakelsen under 1. 
mai-toget i Oslo, som i året før. Laget er aktivt i 
lokalmiljøene (laget dekker også Grünerløkka, 
Gamle Oslo og St. Hanshaugen, og stiller eksem-
pelvis gjerne opp under regionens debattmøter 
«Oslo Funker», som avholdes på Sagene sam-
funnshus to ganger i året. Laget har dessuten 
avholdt flere styremøter i løpet av 2016.

Handikappede barns foreldreforening (HBF)
• Leder per 31.12.16: Rikke Danielsen
• Antall medlemmer:91

Laget har videreutviklet samarbeidet med HBF 
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Akershus. Medlemmene i HBF Oslo og HBF 
Akershus deltar på hverandres arrangementer, 
som også HBF Oslo har tatt ansvaret for noen av. 
Vi har også samarbeidet med flere NHF bydelslag. 
HBF Oslo har i 2016 jobbet med å rekruttere flere 
medlemmer med noe suksess. Ellers har vi jobbet 
med interessepolitiske saker. To av lagets med-
lemmer (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 utdan-
nings budsjettet. Laget har kommentert Oslo 
kommunes handlingsplan for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne gjennom SAFO og deltatt 
på seminar i denne sammenhengen. Laget har 
fulgt med i utviklingen av TT-saken i Oslo kom-
mune. Laget har deltatt på NHF Oslos årsmøte og 
HBF sentralts årsmøte med 2 representanter på 
hvert. Under Hjelpemiddelmessa Øst i oktober 
stilte laget med egen stand begge dagene. Lagets 
økonomi er bra med en del midler på konto. 

ALF Offshore
• Leder per 31.12.16: Torbjørn Mathiassen
• Antall medlemmer: 27

ALF Offshore Org nr 913870506 ble stiftet 
08.05.2014 med formål å ivareta Offshorear-
beidernes sak innenfor Arbeidsmiljøskaddes 
Landsforening. ALF Offshore er et lokallag og er 
organisatorisk underlagt NHF region Oslo. Det har 
i perioden 2016 vært avholdt få møter, nevnes 
kan: møte med IE og IE Juridiske i Oslo 6 Desem-
ber 2016. Nestleder ALF Offshore Kåre Glomsaker 
og Rolf Wiborg møtte for oss. ALF Offshore har 
deltatt på en del Kafe Treff med ALF Vest Agder i 
2016. Det har vært kommunikasjon med sentrale 
politikere firmaer og fagforeninger med tanke på 
å få til riktige utredninger og riktige erstatnings-
utbetalinger. 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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