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Lederens betraktninger

Grip mulegheitene – ver synleg!
2015 har vore eit år prega av langsiktig jobbing, 
men også evne til å snu seg rundt når det er 
nødvendig. Det har også vore eit år der vi har 
satsa på nye måtar å arbeide og markere oss på. 
Vi legg framleis sterk vekt på alliansar – der vi kan 
dra lasset saman med andre. Vi er framleis klar på 
at vi må bruke dei mulegheitene som dukkar opp. 
Vi må vere der det skjer og vi skal tørre å vere 
synlege! Når samfunnet endrar seg må vi endre 
oss med det. Derfor er mitt tilbakeblikk på 2015 
også eit bakgrunnsteppe for kva vi må ta med oss 
vidare inn i framtida og kva som må endrast.

Oslo med det store, eller lille hjertet?
2015 gav oss for første gang på nesten 20 år ein 
heilt annan byrådskonstellasjon; eit byråd bestå-
ande av Ap, SV og eit framstormande Miljøpartiet 
de Grønne (MDG). For NHF er det grunn til å 
passe på at Ap og SV framleis står for det som blei 
sagt då dei var i opposisjon. Med MDG blei kravet 
om eit bilfritt sentrum betydeleg sterkare. Dette 
gir oss solide utfordringar. Ikkje fordi ”bilfritt” 
nødvendigvis er ille, men fordi det handtert på 
feil måte kan sørge for at menneske med nedsett 
funksjonsevne i langt større grad kan bli utestengt 
frå byen og samfunnet – og bli langt meir usynlege. 
Vi har eit kollektivnett som har store manglar i 
forhold til universell utforming. Dermed er det 
å reise kollektivt berre ein fjern drøm for mange 
funksjonshemma. Sjøl om vi dei siste åra har sett 
klare forbedringer, har vi framleis eit byrom som 
har store manglar på tilgjengelegheit . Når dei 
ordinære parkeringsplassane forsvinn må fleire 
funksjonshemma klare seg med dei HC-plassane 
som finst. Potensiale til utestenging, eller kanskje 
aller helst ”innestenging” er stort. Derfor brukte 
vi første anledning til å ta dette opp med den nye 
byutviklingskomiteen i ein deputasjon i oktober. 
Dette er ei sak som vi vil følge tett opp vidare. 

Funklande engasjement!
Oslo FunkFest blei årets store snakkis og happening! 
Ei veke med arrangement der vi ser på menneske 

med nedsett funksjonsevne i samfunnet, men 
også ser langt vidare enn oss sjøl, med nye og 
gjerne profilerte folk, på nye plassar og med ganske 
så høg faneføring. Det blei ein gedigen suksess – 
også fordi mange av dei som møtte opp var folk vi 
aldri har sett på NHF-arrangement før. Mange gikk 
ut frå ”Frem fra skjulet” med Frank Aarebrot og 
hadde sett lyset etter hans utsagn om at vi måtte 
gjere oss meir synlege, ut frå Litteraturhuset med 
eit brennande ønske om å lese heile Kristin Grues 
”72% normal”, eller funderande på ”Hvilke verdier 
skal gjelde?” etter å ha hørt Per Fugelli og Mala 
Wang-Naween samtale om nettopp dette. 

Likevel var kanskje det aller beste med Oslo 
FunkFest det engasjementet som blei lagt ned frå 
ungdomsorganisasjonen. NHFU har verkeleg fått 
opp engasjementet og krev sin plass. ”Berre” det 
er verdt ein fest!

Trusselen mot hjelpemiddelformidlinga
Ei av dei sakene vi berre måtte snu oss rundt og  
engasjere oss i, var regjeringas forslag om å over- 
føre ansvaret for basishjelpemiddel til kommunane. 
Erfaringane frå Danmark er skremmande. Å måtte 
vente på nytt budsjettår for å få erstatta rullestolen, 
personløftaren, eller rullatoren som knakk, kan 
raskt bli ein realitet. Blir det bedre arbeids- og 
samfunnsdeltaking av slikt? Nei, definitivt ikkje. 
Dette er ei nasjonal sak, men det krev også eit 
lokalt engasjement for å gi synlegheit. NHF Oslo  
arrangere fagkonferanse om hjelpemiddel. Grasrot- 
engasjementet sikra at vi stilte i 1. mai-toget med 
brei oppslutning under fana ”Hjelpemidler på stat 
– ikke kommune!”

Hatefulle ytringar rammar også oss
Kampanjen mot hatefulle ytringar – HatPrat-
kampanjen – skulle i 2015 ha eit spesielt fokus 
på hatefulle ytringar mot menneske med nedsett 
funksjonsevne. Dessverre blir hatefulle ytringar 
og handlingar mot funksjonshemma ofte omtalt 
som noko anna og mindre alvorleg. Derfor var og 
er dette fokuset viktig! Eg er svært glad for at NHF 
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Oslo, med sterk økonomisk støtte frå Bufdir, sa 
klart ja til å overta ansvaret for prosjektstillinga i 
kampanjen. Dermed fikk vi ei unik mulegheit til å 
synleggjere hatefulle ytringar mot menneske med 
nedsett funksjonsevne.

Takk og velkommen!
Utruleg nok runda vår interessepolitiske rådgivar, 
Rune Huvenes pensjonsalderen. Etter mange år 
i NHF blei han pensjonist i desember 2015. Etter 
at Rune kom til NHF Oslo frå NHF sin sentralad-
ministrasjon sørga han for endå meir oppmerk-
somheit, og endå meir faglig tyngde, rundt det 
problematiske faktum at Osloskulen er den mest 
segregerte i heile landet for elevar med nedsett 
funksjonsevne. Rune fikk med rette ein heilt eigen 
posisjon når det gjeld utdanning for barn med 
nedsett funksjonsevne. Han var sterkt deltakande 
til at fleire av byens politikarar no har eit bedre 
kunnskapsgrunnlag på inkludering i skulen. 
Fagpolitisk var Rune alltid ein stødig støttespelar å 
ha i møte med Oslos politikarar og det har vore eit 
privilegium å som regionleder få jobbe tett med 
han i dei åra han var hos oss. Det er all grunn for 
oss alle til å takke han for innsatsen!

Også i år har eit av mine største privilegium vore 
å få dele ut NHF sitt hedersbevis på vegne av 
NHF Oslo. I haust fekk Roger W Holland frå NHF 
Sagene NHF si sølvnål. Han har vore aktiv i NHF 
Oslo i årevis, også som regionstyremedlem og har 
alltid vore ein klarttalande representant. Det er 
ingen tvil om at Roger fortente sølvnåla.

Med ein ny kommunevalgsperiode er det også 
”nyvalg” til rådet for funksjonshemma, både i 
byen og bydelane. Det betyr at vi har fleire som 
no takkar for seg etter fire år som rådsrepresen-
tantar. Til desse vil eg sei: Tusen takk for viktig og 
god innsats!

Det er ikkje berre i bystyret og byrådet det kom 
nye kostar. Også i NHF-systemet hadde vi i 2015 
gleda av å få inn nye og engasjerte folk. Bianca 

Løkkeberg og Ingrid Aspelund har bidratt vesent-
leg til ein styrka administrasjon. NHF sitt sentral-
styret fikk to representantar frå NHF Oslo. Ikkje 
minst har vi fåttpå plass nye rådsrepresentantar! 
Eit ekstra velkommen og lykke til for alle desse! 

Til slutt er det tid for å rette ei stor takk til alle 
som har gjort ein innsats for NHF Oslo i 2015: Til 
deg som sit i råd, brukerutvalg, lokallagsstyre, 
landsforeiningslagstyre, regionstyre, utvalg, 
komitéar og grupper. Til deg som er ansatt, 
likeperson eller engasjert i enkeltsaker. Til deg 
som har gitt oss alle dei viktige innspela og ”her 
trykker skoen”-rapportane. Det er når vi legg all 
denne innsatsen saman at vi verkeleg får dei gode 
resultata! La oss fortsette med det, ja gjere det 
enda bedre dei neste åra! 

Eg er faktisk endå meir stolt over å få lede ein så 
flott organisasjon som NHF Oslo i dag, enn eg var 
for eit år sidan – ein organisasjon som verkeleg 
har evne til både fornying og gjennomføring! 

La oss også sørge for at vi klarer å synleggjere 
ressursane og utfordringane til menneske med 
nedsett funksjonsevne endå bedre i dei kommande 
åra! For som Frank Aarebrot seier, trusselen om 
å gjere seg synleg er eit effektivt virkemiddel – la 
oss bruke det!



NHF OSLOS REGIONSTYRE 

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2015!

Magnhild Sørbotten, 
regionleder

Gudrun Jære Hoel,  
styremedlem

Oddvar Skogsletten, 
styremedlem

Elisabeth Wilhelmsen, 
styremedlem

Thomas Eide,  
nestleder

Karstein Kristensen, styre-
medlem

Geir Werner,  
styremedlem

Jørgen Foss,  
regionkontorleder 
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INTERESSEPOLITISK ARBEID
For å oppnå NHFs visjon og NHF Oslos mål om 
et likeverdig og likestilt Oslo stilles det store krav 
til politikken som blir ført i hovedstaden. For å få 
gjennomslag for våre saker er det nødvendig med 
god dialog med både kommunen og politikere. På 
bakgrunn av utarbeidet handlingsplan for NHF  
Oslo er det laget en virksomhetsplan med konkrete 
tiltak som vi jobber etter. Organisasjonens ak-
tiviteter er prioritert ut i fra denne, men også 
saker som dukker opp gjennom året innlemmes 
i arbeidet vårt. NHF Oslo har et tett og godt 
samarbeid med hele det politiske spekteret i 
bystyret. Ulike etater og bydeler er også viktige 
samarbeidspartnere. Dette er helt grunnleggende 
for at vi skal nå frem i vårt interessepolitiske 
arbeid. Vi legger også aktivt opp til et samarbeid 
med andre funksjonshemmedes organisasjoner 
samt organisasjoner som deler vårt interessepoli-
tiske grunnsyn i forhold til likeverd og likestilling i 
samfunnet. 

Oslo-budsjettet
Oslo-budsjettet legger føringer for mange av de 
tjenester som gis til befolkningen. Det er derfor 
viktig for NHF Oslo å arbeide for å sikre de kom-
munale tjenester som gis til våre medlemmer. I år 
som tidligere har vi fulgt arbeidet med budsjettet 
nøye. NHF Oslo har levert budsjettkommentarer 
til alle fem komiteer i bystyret. Videre har vi vært 
på deputasjoner i Finanskomiteen, i Byutviklings-
komiteen, i Helse- og sosialkomiteen, kultur- og 
utdanningskomiteen og i Samferdsels- og 
miljøkomiteen. I forbindelse med årets budsjett 
ble for øvrig følgende saker prioritert: universelt 
utformet reisekjede, TT-ordningen, reversering av 
kuttene i bydelenes økonomi, universelt utfor-
mede skolebygg og retten til å gå på nærskolen, 
rehabilitering av mennesker med allerede nedsatt 
funksjonsevne, bolig, samt funksjonshemmedes 
mulighet for tilgang til arbeidslivet. I byutviklings-
komiteen hadde vi hovedfokus på at Oslo må 
være en by for alle og at planene om en bilfri by 
setter helt spesielle krav til tilgjengeligheten for  
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Særlig 
bekymringsfullt i årets budsjett er kuttene i 
bydelenes budsjetter, ettersom kuttene nå skjer 

årlig i budsjettene og det skisseres ytterligere og 
enda større kutt i årene som kommer. NHF Oslo 
utarbeider et eget hefte med alle våre innspill 
til både internt og ekstern bruk i arbeidet med 
budsjettet. Heftet er viktig både for å utarbeide 
egne dokumenter til hver deputasjon, men også 
for å engasjere og informere tillitsvalgte i råd og 
utvalg der NHF er representert.

Kommunevalget 2015 
I forbindelse med valgåret ble det lagt en plan for 

Ordfører Fabian Stang (H) i duell med ordførerkandidat 
Tone T. Dahl (Ap) 

kommunikasjonen ut til medlemmene, samt til 
politikere og andre med interesser som sammen-
faller med NHF Oslos. Det ble satt fokus på valget 
i alle utgavene av Quarten, det være seg praktiske 
opplysninger, eller analyser av valgprogram. 
Interessepolitisk rådgiver gikk igjennom samtlige 
valgprogram, og vurderte partienes syn på «våre 
saker». Dette ble både til en artikkel i medlems-
bladet, samt videreutviklet til en egen valgbro-
sjyre, som tillitsvalgte delte ut under vår valgstand 
på Nationaltheatret stasjon. Dette arbeidet resul-
terte blant annet i at Fremskrittspartiet inviterte 
oss med på et medlemsmøte for å komme med 
innspill på hvordan de kunne bedre sin politikk på 
våre interesseområder. Vi ser at flere av partiene 



8

har tatt inn deler eller enkelte punkter fra våre 
innspill inn i programmene, spesielt kan nevnes 
Venstre. I tillegg programfestet Oslo AP retten til 
å gå på nærskolen i sitt program etter vårt arbeid. 
Tilbakemelding fra flere partier viser at arbeidet 
med programmene er viktig.

Både i Quarten og på nett er det blitt informert 
om valget og tilgjengelighet. Vi har bedt om 
tilbakemelding på utilgjengelige valglokaler - men 
ikke fått noen henvendelser på dette. Dette kan 
henge sammen med at det ble opplyst bredt i 
forkant om de tilgjengelige forhåndsstemmepavil-
jongene. Enkelte valgkretser var gjort om på, og 
de aller minst tilgjengelige lokalene i de aktuelle 
gamle kretsene ble dermed tatt ut av bruk. Det 
ble imidlertid rapportert om mangel på tilpassede 
stemmeavlukker.

NHF Oslo arrangerte dessuten valgmøte på 
Sagene samfunnshus 25. august. Samarbeidspart-
nere ble SAFO, Blindeforbundet, NFU og Rådet 
for funksjonshemmede, ordstyrer var Karl Haakon 
Sævold. NHF Oslo har tatt det største ansvaret 

ved planlegging og gjennomføring av møtet. Det 
er gjort et omfattende arbeid for å sikre gode 
kandidater, invitere medlemmer og andre gjen-
nom mail, nettside, facebook og «jungeltelegraf». 
Toppkandidater fra nesten alle partier stilte, 
inkludert duell mellom Tone Tellevik Dahl og 
Fabian Stang. Nytt av året var valgstands utenfor 
møtelokalet i forkant, dette ble fulgt godt opp av 
partiene.

Oslo FunkFest 2015
4.-11.6 arrangerte vi Oslo FunkFest, som vi ønsket 
at skulle være en festival med kulturelt, politisk og 
akademisk innhold for alle som måtte være inter-
esserte i å delta. En rød tråd var det å leve med 
nedsatt funksjonsevne, sett fra mange forskjellige 
perspektiver. Vi ønsket at arrangement som skulle 
bære mindre preg av problemorienterte debatter, 
og mer preg av sommerlig festivalstemning og 
moro. Vi er svært fornøyde med det høye kvali-
tetsnivået på hele festivalen, og vi har fått veldig 
mye gode tilbakemeldinger fra publikum.

NHF Oslos valgstand ved Nationaltheatret i forbindelse med kommunevalgkampen
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Programmet:
Torsdag 4. juni på Litteraturhuset: 
Kristin Grue framfører deler av sin monolog «72% 
normal», etterfulgt av en samtale med hennes 
bror Jan Grue. Temaene er oppvekst og normali-
tet i litteratur, på teater og film.

Mandag 8. juni på Café Memphis: 
Konsert med Far From Tellus og kick-off for Oslo 
FunkFest.

Tirsdag 9. juni på restaurant Marrakech: 
Internasjonal kveld - besøk fra George Mukisa, vår 
samarbeidspartner i Uganda. NHFs internasjonale 
arbeid presenteres og vi får foredrag fra Salamatu 
Kamara om hennes «Project Leone»

Onsdag 10. juni på Kulturhuset: 
Foredrag med Frank Aarebrot: «Frem fra skjulet - 
Refleksjoner rundt funksjonshemmedes posisjon 
i samfunnet før og nå». (Arrangementet ligger nå 
ute på Youtube på NHF Oslos egen kanal.)

Torsdag 11. juni på Litteraturhuset: 
Samtale mellom Per Fugelli og Mala Wang-Na-
veen: «Liv og helse - Hvilke verdier skal gjelde?» 
(Arrangementet ligger nå ute på Youtube på NHF 
Oslos egen kanal.)

Oslo FunkFest hadde besøk av bla. 
Kristin Grue, Frank Aarebrot, Mala 
Wang-Naveen og Per Fugelli
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Universell utforming
Universell utforming har gjennom de seneste år 
vært et av NHF sine hovedsatsingsområde, og 
har også i 2015 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. 2015 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. I 
denne sammenheng har universell utforming 
og tilgjengelighet nærmest blitt synonymt med 
funksjonshemming og framstilles som en økono-
misk byrde for samfunnet. Arbeidet for å vise at 
universell utforming er nødvendig for noen, men 
bra for alle, er et langsiktig og pågående arbeid 
i organisasjonen, og noe vi setter fokus på gjen-
nomgående.

Plan- og bygningsloven med forskrifter
De nye byggereglene (Tek 10) har fungert i vel fem 
år. Kommunaldepartementer sendte i 2014 Tek 
10, (Teknisk forskrift) ut på høring med intensjo-
ner om å justere og forenkle forskriftene. Blant 
annet svekkede krav om universell utforming og 
tilgjengelighet til mindre leiligheter. NHF Oslo 
sendte høringssvar på forskriftsendringene. De 
reviderte forskriftene trådte i kraft 1. januar 2016. 
Plan- og bygningsloven med forskrifter er et svært 
viktig verktøy for samfunnet til å styre samfunns-
utviklingen. Dette gjelder i særdeleshet universell 
utforming og tilgjengelighet. 

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-
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 2016. 
Det er gledelig at det er vedtatt retningslinjer for 
oppfølging av universell utforming i kommunen. 

Oslo står foran store utfordringer for å utvikle 
byen slik at den blir universelt utformet. I forhold 
til offentlige målsettinger om en universelt utfor-
met by innen 2025 er en imidlertid ikke i rute. 
NHF Oslo presser på for at universell utforming 
skal prioriteres også i budsjettmessig sammen-
heng, ikke bare i fine planer. 

Positivt er det likevel at en del av Oslos politikere 
og fagfolk spiller på lag med NHF for å gjøre Oslo 
universelt utformet. NHF Oslo har en jobb å gjøre 
i den sammenheng. Flere enn før henvender seg 
til NHF Oslo for å få informasjon om hvordan man 
kan planlegge bedre for fremtiden. NHF Oslo 
ønsker også framover å bidra til økt bevissthet om 
universell utforming og tilgjengelighet, og fylle 
begrepet med konkret innhold. 

Skolebygg 
Skoler har vært et satsningsområde for NHF Oslo. 
Vårt påvirkningsarbeid har vært med på å bidra til 
at Oslo kommune har satt av 12,7 milliarder i sitt 
budsjett frem til 2017, til nybygg og oppgradering 
av eksisterende skolebygg. Vi har i løpet av året 
vært involvert i flere byggeprosjekter. NHF Oslo 
har arbeidet med kartlegging av universell utfor-
ming av skolebygg der vi har laget en foreløpig 
rapport. Dette arbeidet er imidlertid lagt på is, da 
Undervisningsbygg selv er i ferd med å kartlegge 
samtlige av skolene i Oslo. Dette arbeidet skal 
ferdigstilles i 2016 og følges opp med en rapport 
om skolenes tilstand.
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Vi har også i perioden hatt møter med Undervis-
ningsbygg, og det kan nevnes at Undervisnings-
bygg har laget sine egne kravspesifikasjoner når 
det gjelder universell utforming av skolebygg. 
Denne heter «Skoleanlegg – funksjonelle krav».Vi 
avventer Undervisningsbyggs rapport om uni-
versell utforming og tilgjengelighet til skolebygg i 
Oslo. 

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

• I 2015 har kommunerevisjonen tatt initiativ til  
 en undersøkelse av tilgjengeligheten på byens  
 fortau. Her har NHF Oslo blitt kontaktet og har  
 gitt råd og veiledning i prosjektet.

• I arbeidet med å lage en ny kommuneplan for   
 perioden fram mot 2030 har NHF Oslo vært på  
 høring i finanskomiteen, samt levert et skriftlig  
 høringsnotat til dem.

• Gitt innspill til statusrapporten for rullering av  
 handlingsplan for mennesker med nedsatt   
 funksjonsevne. 

• NHF Oslo har vært i møte med arbeidsgruppen  
 som skal bestille nye trikker. Levert skriftlig  
 innspill.

• NHF Oslo har deltatt på et møte med Ruter  
 ang. nedleggelse av visse trikkestopp i Oslo.

• Leverte høsten 2014 høringssvar om ny  
 TT-forskrift. Fulgt opp i 2015 med høringnotat  
 og deltagelse i samferdselskomiteens hørings- 
 møte. Tett samarbeid med andre organisasjoner  
 og rådet. Levert forslag til reisegaranti til  
 komiteen. Fulgt opp velferdsetaten og byråds- 
 avdelingen når bydelene ikke etterlever mulig- 
 heten til å overføre reiser mellom lav/ høy bil og  
 muligheten til å reise over bygrensen.

• Leverte ultimo 2015 høringssvar på alkohol-  
 politiske retningslinjer.

Levende Oslo 
Levende Oslo har som hovedmål å oppgradere 
gater og plasser i sentrum av Oslo til universell 
standard. Karl Johans gate og Kvadraturen, samt 
den fysiske sammenbindingen mellom disse, er 
to sentrale prosjekter, men også andre gater i 
sentrum av Oslo er planlagt utført de nærmeste 
årene. NHF Oslo er representert i Funksjonsutval-
get for Levende Oslo. Imidlertid har det kommet 
nye politiske signaler fra det nye byrådet som 
tiltrådte etter valget i 2015. Levende Oslo har 
derfor ikke hatt noen møter etter kommunevalget 
2015. Vi håper imidlertid at prosjektet Levende 
Oslo også fortsetter i 2016. Fokus i 2015 lå blant 
annet på Karl Johans gate. Her er det foretatt en 
grundig kartlegging av inngangsparti på samtlige 
publikumsbygg, og man har plukket ut fem bygg-
verk som skal danne pilotprosjekter for resten av 
publikumsbyggene. Utover dette bidrar regionen 
aktivt med følgende områder i Levende Oslo:

• Utvikling av Kvadraturen

• Utvikling av Markveien på Grünerløkka til  
 miljøgate.

• Kirkegata med mulige sykkelløsninger.

• Tinghuset/Tullinløkka – Konseptvalgutredning  
 for valg av trikketrasé

• Fridtjof Nansens plass – Reguleringsarbeid

• Tollbugata – Toveis busskjøring, ferdig 2017

• Prinsens gate – Toveis trikketrasé, ferdig 2017

• Storgata – reguleringsarbeid igangsatt. Bygge- 
 periode 2017-2019.

Bylivsundersøkelsen Oslo sentrum
NHF Oslo deltok også i arbeidet med Bylivsunder-
søkelsen i 2012-2014. Prosjektet hadde som formål 
å skape forbedringer i byrommet, herunder gjøre 
byen mer tilgjengelig og attraktiv for brukerne. I 
den aktuelle undersøkelsen 2012-14 står det blant 
annet: «[…]Utover dette blir det viktig å fokusere 
på bærekraftige transportformer, blant annet ved å 
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legge til rette for gående og syklister, og å etablere 
enda bedre vilkår for kollektivtrafikken.» Det er 
særlig her NHF Oslo har bidratt, men sin kompe-
tanse på universell utforming. Dette arbeidet bærer 
nå frukter gjennom arbeidet i Levende Oslo.

Handlingsprogram for økt byliv
Byrådsavdelingene ønsker et felles utviklingspro-
sjekt mellom de enkelte sektorene som en opp-
følging av Bylivsundersøkelsen Oslo sentrum 2014. 
Dette prosjektet ble etablert i 2015, der plan- og 
bygningsetaten skal lede første del av prosjektet. 
Funksjonsutvalget i Levende Oslo skal inn i prosjek-
tet som referansegruppe.

Karl Johan-prosjektet
I 2011 ble det igangsatt et nytt Karl Johan-prosjekt. 
Prosjektet går ut på å gjøre bygningsmassen på 
Karl Johan tilgjengelig, med blant annet forslag om 
rampeløsninger og eventuell heving av fortausnivå. 
Gjennomføring av prosjektet er nå avhengig av 
finansielle midler, og i hvilken grad den nye byre-
gjeringen ønsker å prioritere prosjektet. 

HC-prosjektet
Handikapprosjektet 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 og arkitekter. Vi vil imidlertid nevne 
at vi ble kontaktet av kommunerevisjonen, og har 

bistått dem i undersøkelsen av tilgjengeligheten til 
byens fortausarealer.

Saksbehandling av reguleringsplaner og utbygginger
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.

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 gi veiledning i saker i Region Øst. For øvrig 
blir kontoret kontaktet for råd og veiledning fra alle 
kanter av landet, også fra de enkelte NHF-regioner. 
Plan- og bygningsetatene er også blitt en bruker av 
vår kompetanse på universell utforming. I tillegg 
holder vi foredrag om universell utforming, om 
plan- og bygningsloven og om byggeforskriftene

Samferdsel
Samferdsel er en viktig sektor for oppnåelse av full 
deltagelse og likestilling. I Oslo er fortsatt ingen av 
transportmidlene fullt ut universelt utformet, ver-
ken tilgjengelighet til holdeplasser, holdeplassene 
eller tilgang til selve transportmiddelet. Samferd-
selsetaten la i 2008 fram sin egen handlingsplan for 
universell utforming, for perioden 2009 – 2012. 
Denne handlingsplanen følger vi fortsatt opp gjen-
nom brukermøter og prosjekter. Samferdselseta-
tens brukerråd er lagt på is etter at Bymiljøetaten 
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ble etablert. Arbeidet i Samferdselsetatens bru-
kerråd er i stor grad kanalisert til Levende Oslo. 
For øvrig har Ruter etablert sitt eget brukerråd 
(Ruters brukerråd), der det har vært noen møter, 
og der NHF Oslo har holdt foredrag om universell 
utforming og Metrostandard i kollektivtrafikken. 
Dette brukerforumet fungerer ikke optimalt.

Universell utforming
Universell utforming av kollektivtrafikken har vært 
et fokusområde i 2015.  NHF Oslo har argumen-
tert 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 hadde et møte 
med samferdselsbyråd Guri Melby i 2014, der vi 
understreket viktigheten av universelt utformet 
reisekjede, samt tilbød vår kompetanse i forbin-
delse med anskaffelse av nye trikker. Dette har vi 
gjentatt også i 2015. Blant annet ble det satt fokus 
på at den enkleste og billigste måten å oppnå 
universelt utformet reisekjede for trikken, er å 
sette krav til det allerede i anbudsprosessen, noe 
vi opplevde å få gehør for. Regionen ble dessuten 
kontaktet av en mulig trikketilbyder i september 
2014, som søkte innspill fra NHF Oslo i forhold til 
tilgjengelighet og universell utforming av materi-
ell. Arbeidet fortsetter i 2016. NHF Oslo har også 
engasjert seg i arbeidet mot nedleggelse av trik-
keholdeplassene Slottsparken og Welhavensgate i 
Oslo sentrum. 

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

Representanter fra Ruter lytter og noterer våre innspill
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2016  
Prekvalifiseringsdokumenter sendes 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 

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 ram-
pene. 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 kre-
vende fordi det er mange aktører involvert. Selv 
om en del positivt har skjedd de siste årene er det 
fortsatt bare et mindretall av bussholdeplassene 
som tilfredsstiller kravene til universell utforming. 
Vi får av og til henvendelser fra funksjonshem-
mede som opplever at bussjåfører ikke vil ta dem 
med, og vi følger da opp disse problemene i de 
rette instansene. NRK Østlandssendingen hadde 
en sak om dette i juli 2015, som også ble sendt 

nasjonalt. Her ble regionleder Magnhild Sørbot-
ten intervjuet. I ettertid tok Unibuss kontakt og 
fortalte at de nå hadde anskaffet rullestoler slik 
at alle bussjåfører skulle lære hvordan det var 
å være rullende busspassasjer. De ønsket også 
dialog for å sikre seg at de kan følge opp negative 
opplevelser på en bedre måte. Medio august 
2015 hadde NHF Oslo og Ruter et møte angående 
funksjonshemmede som opplever å bli frakjørt 
av busser. Rutiner for sjåfører og behov for økt 
holdningsarbeid ble påpekt. Her ble det også på-
pekt at kollektivtrafikkoperatørene og hjelpemid-
delsentralene bør samarbeide, slik at materiellet 
passer til hverandre. Arbeidet følges opp i 2016.

T-banen 
Vi har i 2015 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 2015 foretatt en befaring på Lambert-
seterbanen, og det viste seg at heller ikke på de 
ny-rehabiliterte stasjonene her innfris kravene til 
universell utforming. Vi registrerte gap mellom 
perrong og tog på opptil 13 cm. Atkomstveier/
ramper på enkelte stasjoner holder heller ikke 
kravene til universell utforming. Imidlertid fortset-
ter vi arbeidet også i 2015. 

Forskning
BUFDIR og Deltasenteret har igangsatt flere 
forskningsprosjekt på mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og transport. 19 oktober lanserte 
de rapporten «Kollektivtransport for personer 
med nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra 
ikke-brukere», laget av Transportøkonomisk 
institutt, TØI. Regionleder Magnhild Sørbotten var 
sammen med Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet 
invitert for å kommentere resultatene I rapporten. 
Dessverre tok rapporten utgangspunkt i at «det 
har vært snakket lenge om universell utforming, 
hvorfor reiser likevel så få funksjonshemmede 
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kollektivt?» Rapporten fikk kritikk for ikke å ta inn 
over seg at det er store mangler i tilgjengelighe-
ten til kollektivtransporten. Det er ikke rart om 
folk velger bort trikk, bane og buss om man ikke 
kommer av og på.

OL/PL2022
Når statsgarantien falt bort høsten 2014 trakk 
Oslo kommune sin søknad om å arrangere OL/
Paralympiske leker i 2022. Imidlertid er det 
enkelte anlegg som er planlagt videreført fra OL-
konseptet. Deriblant Jordal Amfi. Her har vi vært 
med i det pågående arbeidet med ny Jordal Amfi. 
Vi regner også å være med i dette arbeidet også i 
2016.

Parkering 

Foto: Bymiljøetaten

Vi holder kontakten med Bymiljøetaten (tidli-
gere Trafikketaten) for et fortsatt samarbeid om 
parkeringsforholdene i Oslo. I 2015 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 
offentlig tilgjengelige bygg. Her er det stadig store 
problemer. Dette samarbeidet fortsetter i 2016.

I 2015 fikk vi også ny «Forskrift om offentlig parke-
ringsregulering og parkeringsgebyr»

Vi arbeider videre mot de private selskapene, og 
fortsetter samarbeidet med Bymiljøetaten også i 
2016

Transportordningen for forflytningshemmede 
(TT) 
NHF Oslo har også i 2015 deltatt aktivt i Oslo 
kommunes TT-prosjekt. Regionleder Magnhild 
Sørbotten har vært fast medlem i referansegrup-
pen, med interessepolitisk rådgiver Rune Huvenes 
som personlig vararepresentant. NHF Oslos Bjørn 
Hansen representerer Rådet for funksjonshem-
mede i prosjektets styringsgruppe.

Det har lenge vært behov for en fornying av Oslo 
kommunes TT-forskrift. Ny forskrift ble sendt 
på høring høsten 2014. Der sendte NHF Oslo 
sammen med NHF Oslo, SAFO Oslo, HBF Oslo og 
NFU Oslo et felles høringssvar. 

Våren 2015 deltok vi på høringsmøte i samferd-
sels- og miljøkomiteen. Der påpekte vi: 

• reisegaranti også for TT

• viktigheten av å sette grenser hvor mye lenger  
 tid i bil samkjøring skal kunne medføre

• grensene som er satt for hvem som skal kunne  
 få TT over bygrensen på bakgrunn av sosiale  
 årsaker er uhørte, eksempelvis med krav om at  
 nærmeste pårørende skal være i terminal fase  
 for å få dette innvilget. Spesielt blir dette ille  
 når vi vet at saksbehandlingstiden er beregnet  
 til 8 uker.

• at barn som reiser fra AKS/SFO skal kunne ta  
 med 1-2 venner i bilen hjem

• at det fortsatt er urimelig at mennesker skal  
 miste nær halvparten av fritidsreisene når de   
 blir pensjonister.

Under dette møtet ble det avtalt at organisasjo-
nene skulle komme tilbake med et konkret forslag 
til reisegaranti. Dette gjorde NHF, SAFO, NFU og 
HBF i fellesskap. Der påpekte vi at reisegarantien 
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gjelder må gjelde alle faste reiser, samt fritidsrei-
ser som bestilles via kjørekontor. Reisegarantien 
må tilsvare den som finnes for annen kollektivtra-
fikk, dvs tre i kraft etter 20 minutters venting og gi 
kompensasjon for erstattende drosjetransport.

I forbindelse med budsjettdeputasjoner har vi gitt 
følgende innspill om TT:

• Ansvar for TT flyttes fra Velferdsetaten til Ruter.

• Reiser over bygrensen skal være en reell mulighet  
 for de som har behov for det, også til Skedsmo

• Ingen reduksjon i antall reiser når man runder  
 67 år. 

• Samme satser for kommunale og statlige  
 arbeids- og utdanningsreiser 

• Like takster for TT og annen kollektivtrafikk i  
 løpet av planperioden.

Arbeid 
Arbeid har stått sentralt i vårt arbeid i 2015. Det 
er beklagelig å observere at arbeidslivsstatstikken 

er stabil, med tanke på at sysselsettingsgraden for 
mennesker med funksjonsnedsettelser fortsatt 
er lav. Vår strategi har vært å vise hvordan og 
hvilke ulike virkemidler vil fremme deltakelsen til 
mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeids-
livet. BPA, funksjonsassistanse, tilrettelegging av 
arbeidsplass og tilgjengelig transport er eksem-
pler på forutsetninger for arbeidsdeltakelse. 

NHF Oslo har hatt fokus på Oslo kommunes 
oppfølging av IA-avtalen, og i arbeidet med 
Oslo-budsjettet peker vi på at denne i liten grad 
følges opp. NHF Oslo ønsker nå å se resultater av 
byrådets innsats for å øke andelen mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Oslo kom-
mune legger opp til en videreføring av ordningen 
med traineeplasser, og det er positivt, men som vi 
peker på, ikke tilstrekkelig. Likevel er trainee-ord-
ningen et så viktig tiltak at NHF Oslos regionstyre 
besluttet å tildele eldrebyråd Aud Kvalbein NHF 
Oslos høyeste eksterne utmerkelse, Hedersprisen, 
høsten 2015 for hennes innsats for å få på plass 
og utvikle ordningen. NHF Oslo vil fortsette å følge 
opp kommunens arbeid på området, og jobbe for 

Endringene i arbeidsmiljøloven skapte stort engasjement i befolkningen og NHF Oslo som deltok i 
flere markeringer.
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at Oslo kommune også følger regjeringens stra-
tegi. NHF Oslo fortsetter arbeidet med å etablere 
kontakt med arbeidslivets parter i Oslo, NHO, 
Virke og LO, med ønske om et samarbeid for å øke 
sysselsettingen for våre medlemmer som ikke er i 
jobb, men som ønsker å komme inn i arbeidslivet. 
NHF Oslo har vist et betydelig engasjement med 
hensyn til myndighetenes forslag om endringer 
i arbeidsmiljøloven og særlig da forslaget om 
midlertidige ansettelser. Representanter fra NHF 
Oslo deltok under streik og markering 28. januar. 
19 mars holdt regionleder sammen med for-
bundslederen i Handel og kontor og lokale ledere 
i Utdanningsforbundet, LO og sykepleierforbundet 
appell under fanemarkeringen foran Stortinget.

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 
sammenhenger, blant annet i innspill, handlings-
planen, skolebruksplanen, innspill til partienes 
programmer og i deputasjoner.  Saken har hatt 
høy prioritet i hele perioden. Arbeiderpartiet har 
tatt prinsippet om retten til å gå på nærskolen inn 
i eget partiprogram.

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. Det er gjennomført fire møter 
i 2015. Inkluderende opplæring har blitt løftet 
fram i disse møtene. Statped har ikke hatt avtale 
med Oslo kommune i denne perioden og har blitt 
utfordret for å få til dette. 

Samarbeidet i SAFO på skoleområdet er bra. De 
tre SAFO-organisasjonene har funnet et felles 
utgangspunkt til tross for noe ulikt ståsted. SAFO 
sentralt har også startet arbeidet med å legge til 
rette for informasjonsutveksling og samarbeid 
mellom representantene i de ulike regionale 
Statped-ene. 

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 budsjettbehandlingene i 
2015. Når bydelene opplever kutt i sine ramme-
tildelinger år etter år, får dette konsekvenser for 
tjenester og tilbud til byens borgere. Funksjons-
hemmede er en utsatt gruppe i denne sammen-
hengen, da mange av tjenestene de er avhengig 
av kommer inn under kommuneøkonomien. 
Endringer i skattereglene, med bortfall av mulig-
heten for fradrag for store sykdomsutgifter, slår 
også negativt ut for mange funksjonshemmede, 
innstrammingene i skattereglene for uføre med 
barn likeså. NHF Oslo har jobbet for å registrere 
de negative konsekvensene dette har fått for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Funklev
På bakgrunn av satsningen på økonomiske 
levekår lanserte Landsforeningen for Polioskadde 
(LFPS) ideen om et prosjekt hvor en vil kartlegge 
økonomiske levekår for funksjonshemmede. 
Arbeidet med planlegging av prosjektet startet 
i 2013, intervjuskjema, veileder og opplegg er 
klargjort i 2014. I 2015 ble det gjennomført flere 
intervjuer, og ny fremdriftsplan og tidslinje ble 
satt, slik at prosjektet ferdigstilles i løpet av 2016. 
NHF Oslo har hovedansvaret for gjennomføringen 
av prosjektet. Funklev tar sikte på å identifisere 
de mange ekstrakostnadene mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har, og på sikt sørge for 
endringer som gir et mer rettferdig stønadssystem 
og regelverk.

Hjelpemiddelområdet 
Inger Lise Kristiansen representerte NHF Oslo i 
brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen Oslo og 
Akershus, og Bjørn Hansen var vara. Vi har faste 
formøter før hvert møte i brukerrådet, her møter 
også Geir Eriksen og Jan Thorstensen fra Akers-
hus. Det spilles inn saker skriftlig til brukerrådet 
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slik at en kan få svar på disse på selve møtet. Det 
er også lagt opp til erfaringsutveksling og sam-
arbeid om saker med NHFs nasjonale nettverk. 
Samarbeidet med NHF sentralt er godt, og flere 
saker som er viktige for NHF Oslo har vært tatt 
opp i det sentrale brukerrådet for NAV. 

I 2015 har kampen mot de foreslåtte endringene 
på hjelpemiddelområdet stått i fokus i NHF Oslo. I 
forbindelse med Kommunereformen er det fore-
slått at ansvaret for hjelpemidler skal flyttes fra 
stat til kommune, noe NHF stiller seg sterkt kritisk 
til.  Derfor stilte NHF Oslo opp i 1. mai-toget med 
parolen «Hjelpemidler på stat – ikke kommune».  
Dette var NHF Oslos første deltagelse i toget på 
mange år. 

NHF Oslo har også arrangert Vårkonferansen som 
en Hjelpemiddelkonferanse. NHF sentralt startet i 
2014 en kartlegging av hjelpemiddelformidlingen 
nasjonalt rettet mot våre medlemmer og bruker-
representanter. Det ble sendt ut spørreskjema 
til alle regioner. NHF Oslo har bidratt til å få inn 

svar fra Oslo. Rapporten ble presentert under 
konferansen, sammen med erfaringer fra Oslo og 
et fremtidsblikk på de mulige konsekvensene av 
kommunereformen. På tilhørerbenken satt også 
sentrale personer fra Oslo kommune samt statlig 
nivå. Statssekretær Torkil Åmland (FrP) deltok i 
panelet, det samme gjorde stortingsrepresentant 
Karin Andersen, og rådgiver Guri Henriksen fra 
NHF sentralt, for å nevne noen. Tillitsvalgte var 
involvert og holdt innlegg, og det ble også ar-
rangert minihjelpemiddelmesse i foajeen under 
arrangementet.

NHF sentralt tok initiativ til en underskriftskam-
panje mot endringene på hjelpemiddelområdet. 
NHF Oslo jobbet mye med å spre denne kampan-
jen, og representanter fra NHF Oslo var sterkt 
representert da de over 6000 underskriftene ble 
overrakt utenfor Stortinget.

Hjelpemiddelmessa Øst 
NHF Oslo og NHF Øst å følge opp suksessen 
Hjelpemiddelmessa Øst 2014 med en ny messe i 

NHF Oslo deltok for første gang på mange år under årets 1. mai arrangement.
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2016. Arbeidet med Hjelpemiddelmessa Øst 2016 
ble startet opp ultimo 2015. Nytt denne gangen 
er et større samarbeid med markedsavdelingen 
på NHF sentralt, samt en utvidelse av antall og 
type utstillere. Det foreligger planer om en større 
messe med flere tilbud, særlig innenfor kompe-
tanseutvikling ved minikurs og foredrag, samt 
kurs i søknadsskriving. Prosjektgruppen består av 
tillitsvalgte og administrativt ansatte i NHF Oslo, 
Øst og NHF sentralt.

DTL og CRPD 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) 
trådte i kraft 1. januar 2009. 3. juni 2013 ratifiserte 
Stortinget FN konvensjonen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD). Med denne rati-
fiseringen har funksjonshemmede fått et styrket 
diskrimineringsvern. Norge er forpliktet til å bekjem-
pe diskriminering og fremme deltakelse på lik linje 
med andre på alle samfunnsområder. Det gjenstår 
en del ved at konvensjonen må implementeres i 
eksisterende lovverk og forvaltningspraksis. Norge 
har heller ikke ratifisert tilleggsprotokollen, så dette 
blir en kamp videre. Med DTL og FN-konvensjonen 
har vi fått redskaper vi bruker både i forhold til 
argumentasjon mot offentlige myndigheter, men 
også i praktisk arbeid med konkrete saker. NHF Oslo 
har etablert et godt samarbeid og kommunikasjon 
med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi har 
dialog omkring saker og vurderer kontinuerlig om 
saker skal meldes til ombudet. 

Overlevering av underskriftskampanje

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 diskriminerings-
ombudet (LDO) i medlemsbladet Quarten, på 
hjemmesiden vår og på Facebook. Vi har vært 
tilstede ved overrekkelsen av to skyggerapporter 
til FN-rapporteringen, LDOs, der likestillings- og 
diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik gikk 
hardt ut, og sivilsamfunnets rapport, som ble 
lansert på Bufdirs konferanse på FN-dagen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. 
desember.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
Ny BPA-ordning ble rettighetsfestet fra 1. januar 
2015. Om ikke ordningen ble en total seier ble 
den et stort skritt i riktig retning. Det er foreløpig 
for tidlig å si noe om konsekvenser av rettig-
hetsfestingen, men det er avdekket at enkelte 
bydeler har vært tilbakeholdne med å innvilge 
ny BPA. Det er innhentet informasjon om praksis 
på BPA-tildeling fra noen landsforeninger og 
rådsrepresentanter. På RFF-samlingen medio 
november delte vi ut NHF Alna sin oppfordring 
om å kartlegge pengebruk på BPA i hver bydel. 
Dette kan rådsrepresentantene bruke i sine 
respektive bydeler.

NHF Oslo har bidratt med innspill på hvordan 
Oslo kommune praktiserer BPA-ordningen, og 
bl.a. formidlet våre synspunkter under deputa-
sjonene (finans og helse- og sosial) ved bud-
sjettbehandling høst 2015. 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. 

Det nyoppstartede likepersonsprosjektet «Sak-
sassistanse Fra Frivillige» (SAFF-linja) har som en 
av sine oppgaver å bistå personer som ønsker å 
søke om BPA. 
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Helse/rehabilitering
Tilbudet til helsetjenester og rehabilitering for 
våre medlemmer er svært viktig. 

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 i enkelte 
bydeler fører til problemer. Vi følger denne 
utviklingen nøye, har god nytte av våre bruker-
medvirkere bydelene og i de ulike helseforetakene 
samt innspill fra medlemmer og enkeltpersoner.  
Vi har konstatert at rehabilitering når funksjons-
hemmede får en ekstra skade ikke ser ut til å ta 
hensyn til at de har en grunnskade. Dette er tatt 
opp politisk, bl.a. i deputasjon i helse- og sosialko-
miteen.

Likepersonsarbeid i bydelene 
NHF Oslo har avsatte midler til likepersonsarbeid i 
Oslo. Midlene ble tildelt av Oslo kommune og har 
i de senere år ikke vært benyttet, dette i påvente 
av en ny offensiv for likepersonsarbeidet i Oslo. I 
2015 startet vi opp denne offensiven med vår nye 
SAFF-linje der vi benyttet noen av midlene. 

NHF Oslo har også bidratt som en aktiv medspiller 
i å utvikle likepersonsarbeidet i fellesskap med 
NHF-regionene i Oslofjord Vest, Innlandet og Øst. 
Dette har gitt mange nyttige tilbakemeldinger og 
ny og bredere erfaring.

ORGANISASJON
Årsmøtet 2015 ble hilst av rådet for funksjonshem-
mede, region Oslofjord Vest og NHF. Utover dette 
var alle politiske partier invitert til å holde en appell 
for regionens årsmøte. Bortimot samtlige partier 
benyttet seg av denne muligheten. Årsmelding 
og regnskap for 2014 ble enstemmig vedtatt. Det 
fremkom et forslag fra NHF Sagene som ble vedtatt 
på årsmøtet. Videre ble ny rammeplan vedtatt og 
budsjettet fikk sin tilslutning. Nytt styre ble valgt.

Resolusjoner
Årsmøtet vedtok tre uttalelser/resolusjoner om 
viktige saker for NHF Oslo. Årets temaer var: Vi 

 Stort engasjement under NHF Oslos 65. årsmøte.
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krever kollektivtrafikk for alle, Vern retten til hjel-
pemidler, og vi skal ikke sitte igjen med regninga. 
Disse uttalelsene er brukt i det politiske arbeidet i 
regionen gjennom året. 

Lokallagsprisen Ny Giv
Prisen ble ikke delt ut i 2015. Det ble i stedet gitt 
en gave og oppmerksomhet til Handikaplaget 
Aktiv som feiret sitt 80 års jubileum. 

NHFs nål i sølv 
Roger W. Holland fra NHF Sagene fikk NHFs nål i 
sølv for sitt mangeårige arbeid til beste for NHF 
Oslo. Holland er lokallagsleder, rådsrepresentant 
og var mangeårig styremedlem i regionen. 

Dette er NHF Oslos høyeste utmerkelse til våre 
tillitsvalgte. NHF ved sentralstyret kan tildele våre 
tillitsvalgte NHFs nål i gull og 6 medlemmer fra 
NHF Oslo er så langt hedret på denne måte. NHFs 
regioner og landsforeningslag kan som sin høy-
este utmerkelse tildele våre tillitsvalgte NHFs nål 
i sølv. 24 av NHF Oslos medlemmer har så langt 
mottatt denne heder for lang og særdeles aktiv og 
samfunnsnyttig innsats.

NHF Oslos hederspris
Norges Handikapforbund Oslo valgte i 2015 å 
tildele eldrebyråd Aud Kvalbein NHF Oslos heders-
pris for sitt arbeid med trainee-ordningen i Oslo 

kommune. Overrekkelsen fant sted i en mottagel-
se på Holmenkollen Park hotell på ledersamlingen 
i oktober.   

NHF Oslo gratulerer alle årets prisvinnere!

Landsmøtet 

NHF Oslo deltok på landsmøtet med en delega-
sjon på fire personer, regionleder Magnhild 
Sørbotten, nestleder Thomas Eide, Gudrun Jære 
Hoe og Oddvar Skogsletten. I tillegg var delega-
sjonens første vara, Signe Bøvolden tilstede under 
hele møtet. Det samme var flere fra adminis-
trasjonen. NHF Oslo deltok aktivt i debatten og 
hadde også på forhånd sendt flere forslag til 
landsmøtebehandling. Vårt lovendringsforslag 
til ansattrepresentant i sentralstyret fikk over 

Byråd Aud Kvalbein mottok årets Hederspris og Roger W. Holland fikk sølvnål

Statsminister Erna Solberg under åpningen av 
landsmøte i NHF
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2/3-dels flertall. Etter initiativ fra LFPS Oslo hadde 
NHF Oslo foreslått at NHF sentralt samlet skulle 
bemanne minimum en stilling med ansvar for 
rådgivning og veiledning av medlemmer. Det ble 
en heftig debatt og forslaget ble til slutt oversendt 
sentralstyret. I tillegg foreslo NHF Oslo at NHF bør 
øke arbeide med å få inntekter via sponsormidler, 
eventuelt få tjenester som sponsing. Her viste 
det seg at sentralstyret allerede hadde vedtatt en 
instruks som dekket vårt forslag, men som ikke var 
kommunisert ut i organisasjonen.

Elisabeth Wilhelmsen og Magnhild Sørbotten ble 
begge valgt inn i sentralstyret for fire år. Magnhild 
Sørbotten ble på det påfølgende konstituerende 
sentralstyremøtet valgt som vara til sentralstyrets 
arbeidsutvalg. Turid Monsen fra LFN Oslo ble valgt 
inn i valgkomiteen.

Medlemsutvikling
Norges Handikapforbund Oslo hadde i 2015 en 
relativt stor medlemsøkning. Noe som var svært 
gledelig. Hele 115 nye hovedmedlemmer.  NHF 
Oslo hadde 31.12.2015 1394 medlemmer.

Regionstyret 
Regionstyret har avholdt 10 styremøter, ett 
arbeidsutvalgsmøte samt en styrekonferanse og 

behandlet 118 saker. Regionkontorleder har vært 
sekretær for styret og fulgt opp styrets vedtak. Re-
gionstyret har blant annet arbeidet med en rekke 
interessepolitiske saker som TT-ordningen i Oslo, 
Oslo-budsjettet for 2015, universell utforming av 
reisekjeden, tilgjengelige boliger, BPA, økonomiske 
levekår, HatPrat-kampanjen, valgkampstrategi, 
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, landsmø-
tesaker, medlemsrekruttering og satsing på våre 
lokallag. Forholdet til SAFO, SAFO Oslo og SAFO 
SørØst har også vært oppe til behandling flere 
ganger innen styret En annen stor sak er dialogen 
med våre samarbeidspartnere rundt fremtidig 
bruk av vår eiendom/tomt Folke Bernadottes vei 4 
(heretter FB4) (utskilles fra nr. 2). Videre har styret 
hatt et sterkt fokus på regionens økonomiske 
situasjon gjennom året.  

Lokallagene 
Ved utgangen av året var det 16 lokallag i NHF 
Oslo; seks bydelslag, åtte landsforeningslag, NHFU 
Oslo og Handikaplaget Aktiv. I tillegg har NHF Oslo 
fem lokallag under administrasjon. Regionen ar-

Norges Handikapforbunds nye sentralstyre med bla. Magnhild Sørbotten og Elisabeth Wilhelmsen fra Oslo.
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beider for å gi medlemmene lokallagstilbud i hele 
byen. Per i dag så gir NHF Sagene medlemstilbud 
for medlemmer i Grünerløkka, Gamle Oslo og St. 
Hanshaugen. Vi arbeider for at flere medlemmer i 
Groruddalen skal få et lokallagstilbud. Dette betyr 
likevel at medlemmer over hele byen har tilbud 
om lokale medlemstilbud eller mer diagnoseret-
tete 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. Dette gjør 
også at oppmøtet på medlemsmøtene øker. 

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 

Saad og Hanna 
fra NHFU Oslo

NHFU har hatt en gledelig oppsving nasjonalt i 
2015, og en vekst på 7% i medlemsmasse. Det har 
blitt satt ned et interimsstyre hvor et av medlem-
mene er fra NHFU Oslo, som bl.a. skal planlegge 
et landsmøte. NHFU Oslo har blitt et aktivt lag 
med spennende aktivitet. Flere av medlemmene 
derfra har også blitt medlemmer i bydelsrådene 
for funksjonshemmede.

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

Landsforeningslagene fikk i 2015 tildelt 91 000Kr 
fra Helse Sør-Øst. NHF Oslo gir økonomisk støtte 
til de lokallag som sliter økonomisk. Videre bidrar 
regionen med å søke offentlig tilskudd. Vi ser også 
at lokallag med sterkere økonomi tar solidaritets-
ansvar og bidrar til fellesskapet. 

Flere av lagene mottar bingoinntekter. I tillegg 
har en del lag søkt om å bli grasrotmottakere. Det 
arbeides kontinuerlig med å finne nye inntektskil-
der som gjør at man kan opprettholde aktiviteten.

NHF Talentutviklingsprogram (TUP)  
NHF opprettet for noen år tilbake et talentutvi-
klingsprogram. I 2015 avsluttet programmet sin 
tredje runde. Programmet går over to år med to 
helgesamlinger i året, til sammen fire samlinger. 
Deltakerne skal arbeide aktivt i periodene mellom 
samlingene. Målsettingen er å styrke deltakerne 
i påvirkningsarbeid. De velger selv områder eller 
tema de vil arbeide med. NHF Oslo har i denne 
omgangen tre (av tilsammen 11 deltakere), og 
samtlige har hatt godt oppmøte og stor grad av 
involvering. Elisabeth Wilhelmsen, Signe Bøvolden  
og Caroline Strømlid deltok fra NHF Oslo. Deltakerne 
følges opp og involveres i aktuelle aktiviteter i 
regionen. NHF Oslo har gitt tilskudd til talentutvi-
klingsprogrammet fra barne- og ungdomsstiftel-
sen. Av denne rundens tre Oslo-representanter er 
alle tre fremdeles involvert i organisasjonsarbei-
det etter endt program. En av de tre er valgt inn i 
NHFs sentralstyre, to sitter i regionstyret.  

Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Det sentrale rådet for funksjonshemmede i Oslo 
er et rådgivende organ for både byrådet og 
bystyret i Oslo kommune. NHF Oslo er i perioden 
2011-2015 representert ved Bjørn Hansen og 
som vara Henrik Mæland. Hansen sitter også i 
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arbeidsutvalget, som er rådets indre organ. Rådet 
jobber med saker som byråd og bystyre setter på 
dagsorden. Rådet gir høringssvar samt at de selv 
setter egne saker på dagsorden. Rådet har vedtatt 
et eget arbeidsprogram hvor de viktigste områ-
dene 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. 

SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON

NHF Oslo organiserte i 2015 samlinger og kurs for 
medlemmer og tillitsvalgte. Både interessepoli-
tiske og organisatoriske problemstillinger ble tatt 
opp, med bedre oppmøte enn på lenge. 

Ledersamlingen 
Fra 16. til 18. oktober ble NHF Oslos ledersamling 

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 
møter våre lokallag og tillitsvalgte for øvrig. 
Samlingen ble arrangert på Holmenkollen Hotell 
i Oslo. Årets hovedtema var: «Større enn oss 
selv!». Vi hadde innledning ved Kristin Gulleiksrud 
fra Åpen Folkekirke som ga inspirasjon fra en 
helt nyoppstartet organisasjon. Videre hadde vi 
innledninger om HatPrat, prosjektstyring, og kam-
panjevirksomhet. Vi brukte også tid på evaluering 
av oss selv for videre arbeid i organisasjonen.  

OsloFunker 
Osloforum er blitt til OsloFunker. Debattmøtet 
er fremdeles et medlemstilbud, men er også 
et åpent debattmøte der vi søker å sette våre 
interessepolitiske saker på dagsorden. I 2015 var 
temaene for de halvårlige møtene «Endringene i 
Arbeidsmiljøloven» og «Stopp Hatprat». Temaet 
arbeidsmiljøloven ble valgt fordi arbeidsministe-
ren i stor grad brukte hensynet til funksjonshem-
medes mulighet for å komme ut i arbeid som et 
argument for å endre loven. Dette var noe NHF 
Oslo stilte seg sterkt imot. På møtet deltok blant 
andre LOs Peggy Hessen Følsvik og Inger-Lise 
Blyverket fra Virke. Årets andre Oslo Funker 
handlet om hatprat, en naturlig følge av at NHF 
Oslo i 2015 var sekretariat for kampanjen «Stopp 
Hatprat». Dette møtet fikk et litt annet oppsett 
enn det tradisjonelle «debattmøtet», med mindre 
diskusjonsgrupper og en mer «talkshowaktig» 
ramme. Her deltok blant andre TV2-programleder 
Håvard Kristoffersen Hansen, seniorrådgiver fra 
LDO Eli Knøsen, assisterende generalsekretær 
i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø 
samt en representant fra politiets hatkrimina-
litetsgruppe. Møtet fikk stor oppslutning på 
Facebook, og hadde svært gode besøkstall.

Oddvar, Grete og Ann-Tove i gruppearbeid
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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. 

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, med Handikap-
pede Barns Foreldreforening, Blindeforbundet, 
Unge Funksjonshemmede og med FFO i Oslo. Vi 

samarbeider også tett med andre organisasjoner 
som Norges Idrettsforbund, Skeiv Ungdom, Rid-
deruka og andre.

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

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

NHF Oslo er en del av SAFO Sør-Øst som dekker 
Helse Sør-Øst sitt område. SAFO Sør-Øst arbeider 
særskilt med brukeroppnevning innenfor Helse 
Sør-Øst. NHF Oslo har vært representert på SAFO 
Sør-Øst sitt årsmøte. Her ble SAFO Sør-Øst nedlagt 
og erstattet av våre 5 SAFO regioner i HSØ-
området. Siste leder av SAFO Sør-Øst var Sverre 
Bergenholdt. Årets høstkonferanse var i hovedsak 
rettet inn mot våre representanter i brukerutval-
gene ved sykehus. SAFO Oslo har nå det fulle og 
hele ansvaret for all SAFO aktivitet innen Oslo. 
NHF Innlandet er delegert koordineringsansvar/

Stopp HatPrat har vært et stort satsingsområde i 2015.
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sekretariat for alle våre 5 SAFO regioner innen 
SAFO Sør-Øst området overfor Helse SørØst.

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, 
bl.a. i forhold til reisegaranti på TT og innspill til 
ny alkoholpolitikk i Oslo Kommune. Det er videre 
gjort en stor jobb i forhold til oppnevning av nye 
brukermedvirkere til rådene for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, brukerråd i helsevese-
net, og NAV. Det er også gjennomført en større 
konferanse for alle brukermedvirkere i november. 
Der hadde vi besøk av byrådssekretær, bydelsut-
valgsleder og andre. 

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-
tralen. NHF Oslo får et redaksjonelt bidrag til sitt 
medlemsblad Quarten fire ganger i året fra NAV-
Hjelpemiddelsentral ved Bente Kaldheim. Dette 
har i 2015 også blitt delt med andre, regionale 
medlemsblader i NHF-systemet. Det foregår også 
ide- og informasjonsutveksling i forbindelse med 
ytterligere saker, samt dekning av arrangement 
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». 
Vi har minimum to faste møter i året og har ellers 
en god kontakt. Pasient- og brukerombudet er 
naturlig nok en viktig allianse i forhold til rettig-
heter og tilgang til tjenester i kommunen. I 2014 
startet en dialog med Pasient- og brukerombudet 
om et mulig prosjekt, «Hånd i hanske» for å bedre 
tilgangen til ombudets tjenester. Dette arbeidet 
startet for alvor opp i 2015, med etableringen av 
«Saksassistanse Fra Frivillige» (SAFF-linja), som 
«Hånd i hanske» skiftet navn til. 

En annen viktig samarbeidspartner er Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO). Vi har nær 
kontakt med LDO, som blant annet stilte på Oslo 
Funker om «Hatprat». Ombudet vil være en svært 
viktig allianse og samarbeidspartner framover. 
Ved behov har faksimiler fra spalten «Signert 
Sunniva» kunnet bli publisert i vårt medlemsblad/
på våre facebooksider.

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 ett 
godt samarbeid med Sagene samfunnshus som 
tilbyr utleielokaler av tilgjengelig standard til en 
overkommelig pris for en frivillig organisasjon. I 
2015 har vi dessuten prøvd ut både Litteraturhu-
set og Kulturhuset som arena for noen av våre 
tilstelninger (Oslo FunkFest). Disse fungerer, men 
særlig Litteraturhuset er ikke optimalt med tanke 
på tilgjengelighet. 

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik



27

Hatprat 

Kampanjerådgiver Ingrid Aspelund

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. Fra 1. september 2015 
har sekretariatet til Stopp hatprat blitt lagt til NHF 
Oslo. Kampanjen har derfor hatt et særskilt fokus 
på å synliggjøre hatprat på bakgrunn av funksjons-
evne. 

I samarbeid med NHF Oslo arrangerte Stopp Hat-
prat debatten «Kampen mot hatytringer» på Sa-
gene Samfunnshus i, som en del av debattserien 
«Oslo Funker». Debattdeltakere var programleder 
Håvard Kristoffersen Hansen og deltaker Jørgen 
Foss i TV2-programmet «Haterne», Oslo politiets 
hatkriminalitetsavdeling, Norsk Redaktørfore-
ning og Likestilling- og Diskrimineringsombudet. 
Kampanjerådgiver Ingrid Aspelund ledet debat-
ten. Det var godt oppmøte og debatten fikk en sak 
i Handikapnytt. Som en del av fokuset på nedsatt 
funksjonsevne har kampanjerådgiver holdt innled-
ning om hatprat - årsaker, konsekvenser og tiltak, 
på NHF Oslo ledersamling og i møte med Det 
Nordiska Handicapforbund i Stockholm.

Stopp Hatprat fortsetter å jobbe bredt ved å 
rette søkelyset mot alle grupper i samfunnet som 
mottar hatprat. I november gjennomførte Stopp 
Hatprat-kampanjen en debatt på Litteraturhuset 
om hatytringer og rasisme, med spesielt fokus på 
ungdom. Dette var også tema for en innledning og 
workshop på LO Stats ungdomskonferanse høst 

2015, som samlet 50 deltakere. 

Stopp Hatprat ble invitert til å holde en innledning 
på nordisk ministerråd og det danske formands-
skaps konferanse i København om hatytringer mot 
kvinner og har også deltatt på Third Coordination 
Meeting for No Hate Speech Movement i Strasbo-
urg. Videre har kampanjekoordinator og rådgiver 
vært i møte med inkluderingsminister Solveig 
Horne sammen med «De jødiske veiviserne», og 
kommet med innspill til myndighetenes videre 
satsing på forebygging mot hatprat på nett. Stopp 
Hatprat har kommet med innspill om at myn-
dighetene må satse på å motvirke og forebygge 
hatprat blant barn og unge, og at alle utsatte 
grupper i samfunnet må inkluderes. 

I løpet av høsten har Stopp Hatprat-siden på 
Facebook fått over 1000 nye likes og hadde per 
desember 2015 over 5500 likes. Flere av postene 
våre har nådd over 20 000 personer. 

Internasjonal interaksjon  
Regionkontoret har vært på studietur i Barcelona, 
med hovedfokus på universell utforming. Barce-
lona har siden 1992 vært kjent som en av Europas 
mest tilgjengelige hovedsteder, og har hatt fokus 
på tilgjengelighet og universell utforming i flere 
tiår. Delegasjonen fra NHF Oslo fikk i stand et 
møte med Francesc Aragall, presidenten i «Design 
for All Foundation». Aragall var mannen bak 
tilretteleggingen av OL i Barcelona i 1992. Møtet 
tok opp både universell utforming som design, 
men også som tankesett. Holdningsskapende 
arbeid og hvordan man skal få gjennomslag for et 
samfunn der det er selvsagt at alle skal få delta, 
uavhengig av funksjonsnivå, sto i sentrum. Turen 
omfattet også befaringer i byens gater og i hele 
kollektivnettet. Delegasjonen fikk også se og lære 
om Aragalls nyeste oppfinnelse, isfrie fortau/
fotgjengeroverganger.

AOF 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en sam-
arbeidspartner i forhold til opplæring og kursing 
av medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo har et 
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formalisert samarbeid med AOF Oslo og Akershus, 
som er den avdeling i AOF NHF Oslo ligger under. 
Vi har i 2015 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 ret-
tighetsfesting av slik tildeling på lik linje med 
førerhund-ordningen. Pt. er det Norges Blinde-
forbunds førerhundskole (Veiviseren) som står for 
tildelingen.

NHF sendte utfordringen videre til NHF Oslo som 
takket JA og innledet dialog med foreningen samt 
rettet en formell henvendelse sammen med 
foreningen til Arbeids- og sosialdepartementet. 
Dette medførte til at NHF Oslo av departementet 
fikk en «brobyggerrolle» mellom Veiviseren/NBF 
og foreningen. NHF Oslo har i 2015 blant annet 
iverksatt;

• Kontaktskapende dialog mellom de ulike aktører, 
  få foreningen frem i førersetet.

• Krevd og fått gjennomført forbedrede  
 prosedyrer/godkjenning for levering av hund.

• Fulgt opp NAV-prosjektet om kommunal del- 
 takelse inn mot servicehund-ordningen.

• Bedt om lovfesting av tildeling av servicehund.  
 Er midlertidig avslått i påvente av rapport fra  
 NAV-prosjektet.

• Vært bindeledd mellom Veiviseren og foreningen  
 i ulike sammenhenger.

• Servicehund-ordningen har etter hvert trukket i 
 langdrag og brukerne er meget utålmodige. Det  
 oppsto derfor en del diskusjoner i 2015 og    
 departementet valgte å holde tilbake midler til  
 nye erstatningshunder i 2015. Det var nærmest  
 en «krisesituasjon». NHF Oslo gikk i dialog,  
 meklet og departementet utbetalte 2015-til- 
 skudd som opprinnelig meddelt. Tilsvarende er  
 også stilt i utsikt for 2016.

Pt. er det Sverre Bergenholdt (tidligere regionkon-
torleder) som følger opp tiltaket. Dersom prosjek-
tet utvikler seg og får karakter av mer permanent 
opplegg bør avklares evt. refusjon/kompensasjon 
av NHF Oslos faktiske utgifter.

Brukerhåndbok
Fra HSØ har NHF regionene tidligere mottatt 
midler til utarbeidelse av egen håndbok for bru-
kermedvirkere. I denne sammenheng sette ikke 
minst søkelyset på «helse» og opplegget bør ikke 
minst være til nytte for våre brukerrepresentanter 
i de kommunale råd når de skal følge opp helse 
inn mot egen kommune.  I 2015 er arbeidet med 
å få heftet digitalt.

Idretten
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Ridder-
rennets venner sammen med idretten er også en 
viktig samarbeidspartner for NHF Oslo. 
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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 oppmerksomhet i 
mediene er viktige aspekt. I tillegg ser organisasjo-
nen nødvendigheten av god kommunikasjon med 
politikere og byråkrati, for at de demokratiske 
prosessene i samfunnet skal kunne opprettholdes 
på en god måte.

Internkommunikasjon
I 2015 har internkommunikasjon primært fore-
gått via epost, grunnet utfordringer med andre 
dataprogrammet og universell utforming av 
IKT-løsninger. Organisasjonskonsulenten og vår in-
teressepolitiske konsulent har også jevnlig kontakt 
med våre tillitsvalgte og brukerrepresentanter i de 
forskjellige rådene og utvalgene. Vi bruker også en 
del ressurser på å ta imot henvendelser og videre-
formidle kontakt til både Helse- og sosialombudet 
og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Nettsiden
NHF gikk over til helt nye nettsider fra starten 
av 2015, med en lansering av regionnettsidene 
ultimo april. Kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng 
har sittet i arbeidsgruppa for nye nettsider, og 
hadde en særlig rolle i opplæringen av andre re-
gioner da de ulike, lokale regionsidene ble oppret-

tet. NHF har besluttet at nettsidene skal være mer 
statiske enn tidligere, man flytter den tradisjonelle 
nyhetsoppdateringen fra nettsidene til Facebook. 
Som i 2014 har hovedfokuset vært informasjon av 
mer generell og varig karakter enn nyhetssaker, da 
disse heller er blitt publisert på vår facebook-side. 
Nettsidene skal være et sted for informasjon om 
organisasjonens sammensetning, prinsipper og 
fokusområder. Noen nyvinninger er det imidlertid 
blitt: NHF Oslo har som eneste region en tilgjen-
gelighetsveileder for spisesteder og utesteder 
på sin nettside. Denne har fått egen emneknapp 
(Spise i Oslo?). Oversikten består av anmeldelser 
fra OsloBy, som også vurderer tilgjengeligheten 
i sine anmeldelser, samt erfaringer fra ansatte, 
tillitsvalgte og medlemmer. NHF Oslo har også 
en egen emneknapp for hytteutleie, et viktig 
medlemstilbud. Medlemsbladet Quarten har en 
sentral plass på forsiden, slik at den elektroniske 
utgaven av denne er lett tilgjengelig.

Medier
Regionkontoret arbeidet i 2015 opp mot både 
lokal og nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan 
nevnes: 

• Flere hevendelser fra blant andre produksjons- 
 selskap er henvist videre. Eksempelvis NHF- 
 medlem Jan-Egil W. Aasterud stilte opp i infor- 
 masjonsvideo for Ruter.

• NRK Østlandssendingen og Dagsnytt sendte  
 intervju med regionleder i forbindelse med at  
 rullestolbrukere blir nektet adgang på buss.
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• Regionleder og regionkontorleder intervjuet på  
 Østlandssendingen om HatPrat og OsloFunker.

• Oppslag i fagorganisertes medier (HK-nytt om  
 aksjonen foran Stortinget mot midlertidige an- 
 settelser, der bl.a. regionleder Magnhild  
 Sørbotten hadde appell.

• SVs Ivar Johansen lagde før valget en kort serie  
 youtube-filmer under fanen «Ulike mennesker,  
 like muligheter». I en av dem fikk regionleder  
 sette fokus på hva som er viktig for funksjons- 
 hemmede i Oslo.

• Regionleder intervjuet av Dagsavisen om  
 vanskelighetene med å få HC-parkeringstillatelse  
 i Oslo.

• Henvendelse fra «Feelgood» -produksjonsselskap  
 (TV2) og frilanser formidlet videre. Det samme  
 gjelder henvendelse om informanter til diverse  
 undersøkelser etc.

• Ivar Johansen delte i juni regionleders Quarten- 
 leder ”Fagre løfter” om kommunevalget på sin  
 blogg og i sitt epostnettverk.

Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er 
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, 
og kom i sin 32. 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 2015, 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. Redaktøren 
i Quarten samarbeider tett med redaktørene 
i de andre regionbladene i forbundet, og det 
forekommer utstrakt deling av aktuelt stoff, både 
for å gi bladene et helhetlig uttrykk, men også for 
å dele og spare ressursene som kreves for å lage 
bladene. I 2015 ble det dessuten videreført en 
betydelig innsats for å sørge for flere annonser og 
en bedre økonomi for bladet, gjennom egensalg 
av annonser samt at man nå stiller større krav til 
annonsebyrået som har ansvaret for majoriteten 
av annonsesalget. Vi ser gode resultater, både ved 
at annonsebyrået har økt antall sider de selger, 
samt at vi selger en del annonser selv.

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 800 som følger oss her, en øk-
ning på 250 fra året før. Noe av veksten har kom-
met gjennom annonser, men en stor del av den 
er naturlig tilvekst. Det er ikke noe mål for NHF 
Oslo å ha flest mulig likere på vår side, men det 
er et mål at flest mulig som har en tilknytning til 
vårt arbeid «liker» oss. 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. Face-
booksiden 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 pro-
blemstillinger. Terskelen for å legge ut saker er lav. 
I gjennomsnitt legges en sak/kommentar/link ut 
annenhver dag. Både kommunikasjonsrådgiveren, 
den interessepolitiske konsulenten, regionkontor-
lederen og regionlederen er administratorer for 
siden. Kommunikasjonsrådgiveren tar ansvaret for 
å overvåke Facebooksiden og aktiviteten der også 
på kveldstid og i helgene, for å sikre at uønsket 
stoff ikke blir lagt ut i vårt navn/på vår vegg. Vi 
lager også egne arrangementer og reklamerer for 
disse i forbindelse med arrangementer, eksempel-
vis ved debattmøtene OsloFunker. 
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Twitter
Twitter er en mikrobloggingtjeneste som lar bru-
kerne sende og lese andre brukeres tekstbaserte 
meldinger bestående av inntil 140 tegn. Regionen 
har foreløpig ingen egen Twitter-konto, men 
regionleder tvitrer fra egen, privat konto.

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

ADMINISTRASJON

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

Rune Geir Huvenes, 100% stilling 
Interessepolitisk rådgiver, periode: 01.01 – 31.12

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

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

Sverre Bergenholdt, 30/40% stilling 
Spesialrådgiver, periode: 01.01 - 31.12

Ingrid Aspelund, 75% stilling 
Kampanjerådgiver, periode: 01.09 – 31.12

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang 8 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 ble i 2015 ansatt en kampanjerådgiver for å 
ivareta arbeidet med Stopp HatPrat kampanjen 
som fikk støtte fra Bufdir og BLD. Stillingen er 
eksternt finansiert. 

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. 

I 2015 mottok kontoret rundt 250 skriftlige 
henvendelser. I tillegg kommer henvendelser via 
telefon og e-post.

Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det 
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser 
og ved sammensetning av styret og utvalg. Per 
31.12.2015 er det lik kjønnsbalanse ved kontoret.  
Tre av syv styremedlemmer er kvinner. 

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 ny organisasjonskonsulent i  
november sto følgende:  
NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF 
ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimi-

https://www.youtube.com/channel/UCtZSlFeH4Ppv7lZtbtXWYYA
https://www.youtube.com/channel/UCtZSlFeH4Ppv7lZtbtXWYYA
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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 14,18% totalt, hvorav langtidsfraværet var 
11,67% , fravær 4-16 dager 2,11% og korttidsfra-
været var 0,40%. Totalt utgjør arbeidsinnsatsen 
6,5 årsverk. Arbeidsstokken er imidlertid ansatt og 
lønnet fra NHF sentralt. Det har ikke blitt rap-
portert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 
Organisasjonen foretrekker funksjonshemmede 
jobbsøkere ved ellers like kvalifikasjoner. Perso-
nalpolitikken 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, og benyttes også en del av lokal-
lagene, samt i forhold til Stopp Hatprat-arbeidet. 

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 
for å kunne gi en bedre likepersonstjeneste for 
medlemmene. 

Marius tar i mot telefoner og eposter på hans vakt 
hos SAFF-linja

I 2014 startet en dialog med Pasient- og bruker-
ombudet om et mulig prosjekt, «Hånd i hanske» 
for å bedre tilgangen til ombudets tjenester. 
Dette arbeidet startet for alvor opp i 2015, med 
etableringen av «Saksassistanse Fra Frivillige» 
(SAFF-linja), som «Hånd i hanske» skiftet navn til. 
Gjennom telefon og epost kan utvalgte likeperso-
ner/saksassistenter informere om klageadgang og 
henvise til ombudet der det er ønskelig. 

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.

Regionen har deltatt på likepersonsamlinger ar-
rangert av NHF sentralt i året som har gått. 
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ØKONOMI
NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll 
på både driftsutgifter og inntekter. Det er i året 
som har gått blitt arbeidet kraftig med å få ned 
driftsutgiftene samtidig som det er arbeidet med 
å finne ekstern finansiering. Regionens høye 
aktivitetsnivå er i stor grad avhengig av finansinn-
tekter knyttet til kursutviklingen på vår kapital-
portefølje. Vi har i 2015 fått ekstern finansiering 
fra bla. Fritt Ord, Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet, Helse Sør Øst, Oslo 
Kommune for å nevne noen. Det er arbeidet med 
å få realisert tomten Folke Bernadottes vei 4, noe 
som trolig vil skje i løpet av 2016, og dermed vil 
man få frigjort den kapital som ligger der. 

NHF Oslo driver ikke med forurensende virksomhet.

Årsresultat
Årsresultatet for 2015 viser et underskudd på  
kr. 1 251 973,- mot et budsjettert underskudd på 
kr 2 162 055,-

Rent driftsmessig viser regnskapet for 2015 at 
NHF Oslo fortsatt har grunnlag for fremtidig drift 
og aktivitet. Underskuddet føres til tidligere opp-
arbeidet egenkapital, som per 31.12.2015 utgjør  
kr 26 187 799,- 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 31.12.2015. Bokført gevinst er kr 808 323,- og 
per 31.12.2015 viser NHF Oslo sin kapitalplasse-
ring kr 14 634 654,-

Offentlige tilskudd
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en svært viktig 
del av driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det 
mottatt kr 1 493 160,- i offentlig tilskudd i 2015.

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 for eksempel FunkFest og 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 
NHF Oslo var i 2015 koordinator for felles søknad 
om midler fra Helse Sør-Øst til NHF-regionene 
i Helse Sør-Øst sitt område. Det ble mottatt 
totalt kr 2 200 000 til samarbeid, hvorav NHF 
Oslo selv sitter igjen med kr 604 592,- i drifts- og 
aktivitetstilskudd inkl. sekretariatsbistand for 
NHF-regionene under Helse Sør-Øst. Av mottatte 
tilskudd har NHF Oslos landsforeninger mottatt 91 
000,- til egen drift og ulike helserelaterte aktivite-
ter. Inkludert i tilskuddsbeløpet er også tilskudd til 
felles samhandlingsprosjekter, hvor kr 19 971,- er 
overført til 2016.

VO-midler
NHF Oslo er tilsluttet AOF som studieforbund og 
mottok 7 720,- 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. Totalt utgjør salgs- og leieinntektene 
1 382 513 mot 1 072 120,- i 2014. 

I 2010 ble den siste av NHF Oslos kiosker avviklet. 
Vi har ikke mottatt oppgjør og har drevet en aktiv 
kamp for å få inn disse pengene. Vi ser likevel at 
disse pengene er tapt og tapet er avsatt i tidligere 
års regnskaper.
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Inntektsbringende tiltak

Testasjoner og gaver 
NHF Oslo mottok i 2015, 452 259,- i arv etter Rei-
dun Anseth.  Vi takker for den generøse tanken. 

LEGATER
NHF Oslos barne- og ungdomsfond er en egen 
stiftelse. Per 31.12.2015 har stiftelsen en samlet 
kapital på kr 927 491,-.  I 2015 innkom det ingen 
søknader.

Eiendommer 

Folke Bernadottes vei 2 
NHF Oslo eier per 31.12.-2015 9 leiligheter, 
barnehagens lokaler og har eget kontor i Folke 
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontoret fungerer 
godt som arbeidsplass og sekretariat for NHF 
Oslo. 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 fire av leilighetene utbe-
dret/reparert. Dette er kostbart for NHF Oslo, 
men helt nødvendige utbedringer.

NHF Oslo har fått en vannskade i våre kontorlo-
kaler som kommer fra en leilighet i etasjen over. 

Her er sameiet i gang med å ordne opp i dette. 
Foreløpig er rommet stengt.

Folke Bernadottes vei 4.
Prosessen inn mot Oslo kommune (Plan- og 
bygningsetaten) løper videre. I 2015 ble arbeidet 
sluttført og sendt PBE for videre arbeid. Saken blir 
politisk behandlet første halvår 2016.  

Vaset
NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i 
Vestre Slidre kommune. Besøkstallet er litt lavt i 
forhold til kapasitet, men har tatt seg noe opp. 
Mest utleie har vi februar, mars, i slutten av juni, 
september og desember Det er stort sett de 
samme som leier år etter år, men vi hadde også 
noen leietakere som ikke hadde leid hos oss før. 
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, ikke minst for å følge opp 
og ivareta Nordviste. Karin Hveding er kontakt-
person 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.



35

POLITISK LEDELSE OG REPRESENTASJON 

Regionstyre og arbeidsutvalg

Regionstyret har i 2015 hatt følgende  
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, regionleder 
Thomas Eide, nestleder 
Elisabeth Willhelmsen  
Gudrun Jære Hoel 
Karstein Kristensen 
Oddvar Skogsletten 
Geir Werner

Varamedlemmer: 
Snefrid Bergum 
Hans Jørn Næss 
Signe Bøvolden

Arbeidsutvalget har per 31.12.15 følgende  
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder 
Thomas Eide, medlem 
Elisabeth Wilhelmsen, medlem 
Oddvar Skogsletten, varamedlem

Valgkomiteen årsmøtet 2015
Valgkomiteen har per 31.12-15 følgende  
sammensetning: 
Phuoc Tan Le, 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 og sekretær 
Thomas Eide 
Turid Monsen

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

NHF og NHFs regioner

NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Henrik Mæland 
er sentralstyremedlem til 14.6.2015

Magnhild  Sørbotten  
er sentralstyremedlem og vara til arbeidsutvalget 
fra 14.6.2015

Elisabeth Wilhelmsen 
er sentralstyremedlem fra 14.6.2015

Turid Monsen, 
medlem av valgkomiteen fra 14.6.2015

Prosjektgruppa for Talentutviklingsprogrammet 
(TUP)
Rune G. Huvenes 

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

NHFs Talentutviklingsprosjekt (TUP)
Rune G. Huvenes, deltaker i prosjektgruppe

Deltakere fra NHF Oslo:  
Elisabeth Wilhelmsen  
Signe Bøvolden 
Caroline Strømlid 

Redaksjonsutvalget Handikapnytt
Lilli-Ann Stensdal 

Hjelpemiddelmessen Øst 2016
Jørgen Foss  
Oddvar Skogsletten  
Ida C. Freng
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Kommunale og andre offentlige organer

Rådet for mennesker med nedsatt funksjons-
evne i Oslo 2011 - 2015 
Bjørn Hansen, rådsmedlem 
Henrik Mæland, varamedlem 

Rådene for mennesker med nedsatt funksjons-
evne i bydelene september 2011 –  september 
2015:

Alna 
Inger Lise Kristiansen

Bjerke 
Morten Thune

Frogner 
Bjørn Hansen, Oddvar Skogsletten (vara)

Gamle Oslo 
Ørjan Grut, Aril Ringerike (vara)

Grorud 
Jan Martinussen, Roy Nordahl (vara)

Grünerløkka 
Roger Walter Holland (leder) og Bente Bråthen

Nordre Aker 
Espen Gilbert (vara)

Nordstrand
Irene Grønaas (nestleder)

Sagene 
Kjell Arnulf Mikalsen 

St. Hanshaugen
Gudrun Jære Hoel (nestleder)

Stovner
Thor Hansen (leder), Bjørg Pedersen (vara)

Søndre Nordstrand 
Hassan Waarie, Hilde Seip (vara)

Ullern 
Steinar Hammerstad

Vestre Aker 
Reidar Sundby (leder), og Elisabeth Wilhelmsen 
(nestleder)

Østensjø 
Mona Elisabeth Rønning

Rådene for mennesker med nedsatt funksjons-
evne i bydelene september 2015 –  september 
2019:

Sagene 
Kjell Arnulf Mikalsen, Marius Korsell

Søndre Nordstrand 
Hilde Seip, Randi Halden Larsen (vara)

Bjerke 
Arild Engen, Gunhild Bottolfsen (vara)

Frogner 
Bjørn Hansen, Bianca Bernhoft Løkkeberg (vara)

Grünerløkka 
Roger Walter Holland, Carine Ødegaard 

Gamle Oslo 
Ørjan Grut, Oddvar Skogsletten

Grorud 
Jan Martinussen, Roy Nordahl (vara)

Ullern 
Henriette Nielsen, Sadia Iqbal (vara)

Vestre Aker 
Reidar Sundby, Egil Arnesen 

Østensjø 
Mona Elisabeth Rønning, Henrik Mæland (vara)

Nordre Aker 
Marit Heggelund 

Nordstrand 
Irene Grønaas, Cathrine Nordhus (vara)

St. Hanshaugen 
Even Pettersen 

Stovner 
Ewy Halseth og Olav Eilifsen (vara)

Alna 
Inger Lise Kristiansen, Berit Narten (vara)

Prosjektet «Levende Oslo»
Birger Nymo, medlem 
Ida C. Freng, medlem 
Rune G. Huvenes, vara
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Brukerråd, Bymiljøetaten (tidligere Samferdsels-
etaten) 
Birger Nymo, medlem 
Oddvar Skogsletten, varamedlem

Prosjektet «Karl Johansgt»
Birger Nymo, medlem

Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem

Handikapprosjektet 
Birger Nymo, representant 
Oddvar Skogsletten, vara

Referansegruppa for TT-prosjektet Oslo kom-
mune 2014-2015
Magnhild Sørbotten, representant 
Rune Huvenes, vara

Velferdsetatens brukerutvalg 
Magnhild Sørbotten, leder 
Jørgen Foss, vara

Bylivsundersøkelsen Oslo kommune
Birger Nymo (representant) 
Rune G. Huvenes (representant) 
Ida C. Freng (vararepresentant)

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
Thomas Eide, Lars,  
brukerrepresentant SAFO til november 2015

Karstein Kristensen, LFPS,  
brukerrepresentant SAFO til november 2015

Snefrid Bergum, LFPS,  
brukerrepresentant SAFO fra november 2015

Oddvar Jacobsen, LFS,  
brukerrepresentant SAFO, utvalgsleder fra  
november 2015

Knut Helge Storflor, Lars,  
brukerrepresentant SAFO fra november 2015

Nasjonalt styre for Norsk Nettverk for  
Unges Helse
Jan Egil Aasterud, representant

Brukerråd Statped Sør-Øst
Rune G. Huvenes, representant

Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus 
Jørgen Foss, representant 

Andre organisasjoner

SAFO Sør-Øst til mai 2015
Sverre Bergenholdt, leder  
(representant fra NHF Oslo)

SAFO Oslo
Magnhild Sørbotten, leder 
Thomas Eide, medlem 
Oddvar Skogsletten, varamedlem 
Jørgen Foss, sekretær og koordinator

AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant 
Rune Geir Huvenes

Beitostølen Helsesportsenter
Sverre Bergenholdt, nestleder

Trygderetten
Sverre Bergenholdt, meddommer 
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LOKALLAGENES DRIFT OG AKTIVITET

NHF Alna 
• Leder per 31.12.2015: Søren Kjendlie
• Antall medlemmer per 31.12.2015: 132

NHF Alna har videreført og videreutviklet med-
lemsarrangementene i 2015, og har nå faste 
møter 10 ganger hvert år. Det politiske arbeidet 
er videreført. Det er fortsatt et godt samarbeid 
med representant i RFF Alna, og denne samord-
ningen styrker det politiske arbeidet. Laget har 
en stabil og god økonomi, noe som har medført 
at vi har kunnet gjennomføre våre tradisjonelle 
medlemsturer: shoppingtur med rullestolbuss til 
Charlottenberg, rekefest på Malmøya, Kiel-fergen i 
januar og København-fergen med 2 overnattinger 
på hotell der. De to siste turene er gjennomført 
som konferanseturer med foredragsholdere 
og relevante temaer. I tillegg til dette har laget 
gjennomført en «stor» medlemstur til London i en 
uke i oktober. Det ble også arrangert julebord og 
årsmøte med middag. Laget har en stabil og god 
økonomi i 2015. 

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
• Leder per 31.12.15: Marianne Graham Hjelmen
• Antall medlemmer: 251

Laget har hatt 6 styremøter, samt kontinuerlig 
kontakt via mail. LARS Øst/Oslo kan vise til en 
rekke aktiviteter i 2015: Årsmøte og medlems-
møte med tema sårbehandling via telekom-
munikasjon, medlemsmøte på Sunnaas sykehus 
i samarbeid med brukerkonsulentene med tema 
inkomplett ryggmargsskade, weekendsamling/
Østlandssamlingen som ble holdt på Scandic 
hotell på Fornebu. Årets tema var aktivitetshjel-
pemidler. Laget hadde besøk av flere firmaer som 
hadde med utstyr for utprøving, samt også besøk 
av Sjøen for alle som fortalte om sitt tilbud for 
tilrettelagte båtturer. Det har vært medlemstreff 
med omvisning i på Munch-museet, weekend-
samling/Spinalseminar som ble holdt på Scandic 
hotell i Asker. Årets tema var hygiene, smittevern 
og multiresistente bakterier v/Birgithe Teige 

hygienesykepleier på Sunnaas sykehus. Det ble 
også arrangert vinsmaking og julebord. Laget har 
i perioden hatt et medlem i brukerutvalget på 
Sunnaas sykehus. og på Catosenteret. Laget har 
et godt samarbeid med NHF og NHF Oslo. Laget 
har et godt samarbeid med Sunnaas sykehus i 
forbindelse med treningspoliklinikken som startet 
i april på Aker helsearena. Dette har blitt et 
meget vellykket prosjekt med mange deltagere 
og fullsatt fysiosal hver gang! Det er arrangert 
likemannsarbeid gjennom samtalegrupper og 
annet. Laget har hatt et styremedlem som har 
fungert som brukerkonsulent på Catosenteret 
ca. 1gang pr. mnd. Etter alle lagets aktiviteter har 
man sosialt samvær og en liten matbit. Her drives 
mye likemannsarbeid.

NHF Vestre Aker
• Leder per 31.12.15: Elsa Oterhals
• Antall medlemmer: 78

Laget har arrangert flere sosiale møteplasser 
for medlemmene, herunder sommeravslutning. 
Grilling på Finnerud i Sørkedalen er en årlig tradi-
sjon. Det er blitt arrangert tur i Frogneparken, 
medlemstur til Blåfarveverket, julegatekjøring og 
desembertreff med julemiddag. Laget har leder 
og et styremedlem i rådet for funksjonshemmede 
i Vestre Aker Bydel. Laget satser på vekst, og 
ønsker flere aktive medlemmer. Hovstua frivillig-
hets- og nærmiljøsenter er et viktig møtested.

LKB Oslo (kvinner med bekkenleddsmerter) 
• Leder per 31.12.15 Evelyn Baklund
• Antall medlemmer: 96

Laget hadde 25 årsjubileum. Laget driver aktivt 
likemannsarbeid og har tilbud om likepersonsam-
taler på alle arrangement. Laget arrangerte fjelltur 
med mestring i fokus i samarbeide med LKB 
Buskerud. Laget arrangerte også 6 bekkenyoga-
kurs (vinter, vår og høst) og 1 vannyogakurs. Felles 
for disse aktivitetene er fokuset på avspenning 
oglære å leve med en kronisk sykdom. Laget har 
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i løpet av året sine faste medlemstreff på dagtid 
3 ganger og 1 gang på kveldstid. I tillegg har laget 
blant annet familieaktiviteter som kanefart og ba-
delandstur. Disse treffene gir familiene anledning 
til å treffes og utveksle erfaringer. De har også et 
samarbeid med LKB Akershus sin kontaktperson, 
LKB Buskerud og Østfold. Laget har representan-
ter i diverse utvalg og deltar på aktuellesamlinger/
kurs i LKB og NHF Oslo.

ALF Oslo 
• Leder per 31.12.15
• Antall medlemmer: 31

ALF Oslo har hatt ti kafetreff, en populær tradisjon 
i laget. I tillegg er det avholdt hele 24 sosiale treff 
med minigolf, en naturlig konsekvens av at lagets 
prosjekt Marienlyst Minigolfpark kunne åpne 
i 2015. Laget har i hovedsak brukt nesten hele 
året på å bygge ferdig Marienlyst Minigolfpark 
på dugnad. Denne åpnet delvis i mai og helt 25 
juni. Etter at banene var ferdige startet de med 
bygging av Marienlyst sjakkhus som er lager for 
2 sett gatesjakkbrikker. De bygget også verksted 
og lager samt en ca 50 m2 terrasse alt er tilret-
telagt for rullestoler. Minigolfprosjektet ble omtalt 
i Quarten og i Handikapnytt. Området ventes 
ferdigstilt april/mai 2016. Medlemmene ble også 
invitert til en tur til København der man brukte en 
del av turen til å orientere om prosjektet. Turen 
ble gjennomført 17 – 19 januar. 

ALF offshore
• Leder per 31.12.15: Torbjørn Mathiassen
• Antall medlemmer: 49

ALF Offshore avholdt årsmøte 20. mars 2015 i 
Frivillighetens hus, Kristiansand. Arbeidsmiljøs-
kaddes Landsforbund Offshore ble etablert 8. 
mai2014.ALF Offshore har 49 medlemmer som 
kommer fra hele landet.  Foreningen har avdekket 
store feil og mangler vedrørende behandlingen 
i yrkesskade sakene. ALF offshore sin hovedopp-
gave er å støtte de skadede offshore arbeiderne. 

Der man opplever store utfordringer vedrørende 
behandlingen i yrkesskadesakene. Videre er det 
viktig for foreningens å være med på å forebygge 
fremtidige skader da man her sitter på meget høy 
kompetanse når det gjelder kjemisk eksponering 
og symtombilde. ALF Offshore søker også støtte 
i fagforeninger der dette er mulig. Mandag 9. 
februar ble det avholdt møte på ConocoPhillips 
angående forsikringssaker. Den 14. februar hadde  
ALF Offshore et møte på Stortinget med de 
rette instanser og politikere. 23. mars deltok ALF 
Offshore i møte med Lederne i ConocoPhillips. 
Torsdag 26. mars avholdt ALF Offshore informa-
sjonsmøte for medlemmer på utsikten hotell i 
Kvinesdal. Onsdag 15. april var laget i møte med 
Ekofisk Komiteen i ConocoPhillips. Laget har 
deltatt på flere av aktivitetene til ALF Vest Agder 
og fått god hjelp og støtte derfra.

Handikappede Barns Foreldreforening 
• Leder per 31.12.15: Rolf Eie
• Antall medlemmer: 94

Det er avholdt et styremøte, samt kontakt og sty-
remøter over telefon og e-post. Laget har et godt 
samarbeid med flere NHF bydelslag og spesielt 
HBF Akershus. HBF Oslo medlemmer kan delta på 
HBF Akershus sosiale arrangementer. HBF Oslo 
har i 2015 jobbet med å få rekruttert medlem-
mene til å bli mer aktive. Vi har fått stor hjelp av 
HBF Akershus til dette, og flere medlemmer har 
meldt at de vil delta aktivt i HBF Oslo. HBF Oslo 
har deltatt på HBF Akershus styremøter. Ellers 
har vi jobbet med interessepolitiske saker. To av 
lagets medlemmer (et styremedlem) er politisk 
oppnevnte medlemmer i Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Foreningen har 
gjennomgått forslag til budsjett for Oslo kommune 
med fokus på tjenester til medlemmene og kultur 
og utdannings budsjettet. Laget har deltatt på 
NHF Oslos årsmøte med 2 representanter. Laget 
har fulgt med i utviklingen av TT-saken i Oslo kom-
mune i året som har gått. Vi har fått enda flere av 
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lagets medlemmer på e-post liste. Lagets økonomi 
er bra med en del midler på konto. 

LFPS Oslo (polioskadde) 
• Leder per 31.12.2015: Phuoc Tan Le
• Antall medlemmer: 265

Laget har avholdt fire medlemsmøter i 2015. 
Laget har stor fokus på sosiale aktiviteter, og 
medlemsmøtene er svært populære blant med-
lemmene. Et av medlemsmøtene hadde tema  
«Levekårsundersøkelsen 2015». Innlegget var ved 
Karstein Kristensen som var medlem i brukerrådet 
på Sunnaas sykehus. Oslo Poliolag har en aktiv 
likemannstjeneste med hele ti grupper som har 
møter med faglig teama og sosialt samvær. Laget 
deltar aktivt i Norges Handikapforbund Oslo sitt 
arbeid, og er representert både på interne og 
eksterne møter/konferanser. Økonomien i laget er 
god.

LFS Oslo og Akershus (slagrammede)
• Leder pr. 31.12.15 : Odvar Jacobsen
• Antall medlemmer: 115

Selv om LFS OA organisatorisk ligger under NHF-
Øst er det naturlig for oss og ha et godt samar-
beide med NHF-Oslo da vi har mange medlemmer 
bosatt i vår hovedstad. Våren 2015 startet vi opp 
Slagkafe i Sagene Samfunnshus. Bakgrunnen var å 
skapeet månedlig sosialt treffsted for våre med-
lemmer i Oslo. Vi møtes her første onsdag i hver 
måned. Dette er et tiltak som blir satt stor pris 
på. To av våre styremedlemmer er engasjert som 
ressurspersoner i NHF-Oslo sitt prosjekt SAFF-
linja.I tillegg har vi vært på diverse arrangementer 
iregi av Oslo avdelingen. Marius Korsell repre-
senterer NHF i rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i bydel Sagene. Vi håper på fortsatt 
godt samarbeide i 2016.

NHF Ungdom 
• Leder pr. 31.12.15 : Silje Johanne Husum
• Antall medlemmer: 31

Styret har hatt flere styremøter. Ellers er det blitt 

holdt kontakt gjennom sosiale medier.I denne 
perioden har NHFU Oslo jobbet interessepolitisk 
og sosialt. Vi har vært med på å arrangere flere 
debatter og hjulpet til med å planlegge Oslo Funk-
fest. NHFU Oslo har samarbeidet med NHF Oslo 
med å arrangere flere arrangementer som kan 
vise frem organisasjonen og gi større forståelse. Vi 
arrangerte i 2015 Funkfest for første gang. Dette 
er et arrangement som bidrar om å gjøre mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne mer synlig. Her 
var NHFU Oslo synlig ved å være tilstede og være 
med å arrangere. Styret har vært aktive på «Vær 
Stolt»- festivalen på Holmlia. Her ble det laget en 
quiz og forskjellige konkurranser for de som var på 
festivalen. Her var det mulig for politikere å kjøre 
en hinderløype med rullestol. 

LFN Oslo(nakkeskadde)
• Leder per 31.12.15: Turid Monsen
• Antall medlemmer: 72

LFN Oslo og LFN Akershus arrangerte motivasjons-
kurs på hotell Scandic i Asker 7. og 8 november 
2015. Vi var i alt 33 medlemmer som deltok. Et 
meget vellykket kurs med mye likepersonarbeide 
og læring. Vi prøvde å få til en samling i januar 
2015, men dette måtte dessverre avlyses. Det 
drives kontinuerlig likepersonsarbeid i LFN Oslo. 
Gjennom dette er det kontakt med skadde og 
pårørende. Vi sponset medlembladet Nakkenytt, 
slik at det ble sendt ut til medlemmer. LFN Oslo 
har hatt styremøter og vært representert på 
møter og kurs i regi av  NHF Oslo  og andre NHF 
regioner(ledersamlinger, årsmøter og flere kurs) 
og LFN sentralt sitt Årsmøte. Leder Turid Monsen 
sitter også i likepersonsutvalget i NHF Oslo, og 
deltar aktivt i arbeidet. 

Handikaplaget Aktiv  
• Leder per 21.12.15 Ole Kr. Iversen
• Antall medlemmer: 107

8.mai rundet Handikaplaget Aktiv 80 år. Dette 
ble markert på dagen, med stor jubileumsfest på 
Bjerke Arena. Det var totalt 65 feststemte gjester 
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på festen. Det ble i 2015 utnevnt 3 nye æresmed-
lemmer av Aktiv: Sissel Vestlund, Aase-Ragnhild 
Myhrer og Arild Engen. Det har vært avholdt 5 
styremøter i perioden hvor også varamedlemmer 
har deltatt. Hovedsaker har vært lagets økonomi 
og behandling av saker fra NHF sentralt og NHF 
Oslo. Ellers har styret også jobbet med planleg-
ging av medlemsmøter, turer og fester. Årets siste 
styremøte ble avholdt i Torrevieja 5.november, 
hvor opphold og reise ble dekket av vår styre-
godtgjørelse. Her diskuterte vi bl.a. Aktivs fremtid. 
Dette er et tema vi også vil ta opp på våre med-
lemsmøter i 2016.

NHF Bjerke
• Leder per 31.12.15: Else Thune 
• Antall medlemmer: 36

NHF Bjerke er et lag med høy gjennomsnittsalder, 
og jobber for å få flere yngre medlemmer. De 
senere årene har aktiviteten gått noe ned, men 
man satser på kvalitet fremfor kvantitet i det man 
tilbyr. I tillegg til avholdelse av styremøter og 
deltakelse i det lokale rådet har laget i år arran-
gert følgende: årsmøte, medlemsmøte, Kieltur, 
tur til Oset høyfjellshotell, og julebord. I tillegg 
har representanter fra styret deltatt på NHF Oslos 
årsmøte, samt på et møte på Rommen skole om 
heistilpassing i boliger.

NHF Ullern 
• Leder pr. 31.12.2015: Steinar Hammerstad
• Antall medlemmer: 33

Da laget har få medlemmer har vi ett tett samar-
beid med flere lokallag i Oslo. Det er blitt ar-
rangert medlemsmøter av både sosial og interes-
sepolitisk art i løpet av 2015. Temaer som juridisk 
rådgivning har stått på dagsorden. Vi har også 
arrangert rekeaften og julebord for medlemmene. 
Det ble også forsøkt å arrangere en demonstra-
sjon av hjelpemidler i regi av Enklere Liv. Dette 
arrangementet måtte avlyses på grunn av for få 
påmeldte.

NHF Sagene
• Leder per 31.12.15: Roger W. Holland
• Antall medlemmer: 52

NHF Sagene har hatt et aktivt år med en rekke 
medlemsmøter, og sosiale sammenkomster som 
for eksempel julebord. Laget tilbyr medlemstilbud 
for medlemmer som bor i Sagene, Grünerløkka og 
Gamle Oslo. Laget samarbeidet godt med NHF Ul-
lern og NHF Alna. De har bla. hatt felles rekeaften 
på Solvik. Laget sto i spissen for deltagelse under 
årets 1. mai arrangement i Oslo, hvor Handikap-
forbundet deltok for første gang på mange år.

LFA Oslo/Akershus (amputerte)
• Leder pr. 31.12.15: Per Hovden
• Antall medlemmer: 101

LFA Oslo/Akershus driver et aktivt likemanns-
arbeid på Aker sykehus, Akershus universitets-
sykehus og FRAM Helserehab. Laget arbeider for 
å komme inn på flere steder. Laget har arrangert 
sosiale medlemsmøter med godt oppmøte, i 
tillegg til den ukentlige «Gå-skolen».



Norges Handikapforbund Oslo 
Folke Bernadottes vei 2, 0862 Oslo

Telefon 22 02 14 20, E-post nhf.oslo@nhf.no 
Internett oslo.nhf.no

Layout: steinarzahl.com




