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Store sigrar – hardt arbeid!
Igjen har vi lagt bak oss eit år der NHF Oslo har 
strekt seg endå lenger for at Oslo skal bli ein 
by for alle. Vi var meir ute i byen, vi var meir 
synlege, vi sa meir i frå. Vi har vunne store 
sigrar, vi fikk 80 millionar til universell utforming 
i endeleg budsjett, vi fikk endeleg like mange 
TT-turar for dei over som under 67 år, vi fikk 50% 
auke i HC-plassar i Oslo sentrum og HC-plassar 
tilbake på Fridtjof Nansens plass. Vi har også 
tapt nokre saker, men mange har vi ennå ikkje 
vunne! Stayerevne er definitivt eit must for å 
nå fram, men det er også viktig å leite etter 
nye måtar å få gjennomslag på. Heldigvis er 
det stor aksept for å tenke nytt, vere i forkant i 
NHF Oslo.  Samtidig har vi lange tradisjonar for 
arbeidsmåtar som fungerer og som vi beheld.  I 
tråd med NHF sin strategi fornyar og forankrar vi. 

Vi var der folk var
Når NHF Oslo flytta kontoret sitt til Galleri 
Oslo var det eit mål at det skulle bli lettare for 
medlemmane våre å komme innom og å bruke 
kontoret. Det har vi oppnådd – i langt større grad 
enn før brukar medlemmer og lokallag kontoret. 
Samtidig har vi oppnådd ein langt tettare kontakt 
med andre deler av organisasjonen. Kontoret 
vårt på Galleriet var også utgangspunkt då vi 
på ledersamlinga sin første kveld brukte timar 
på å vere ”tilgjengelighetsgerilja” under Oslo 
kulturnatt. Mange kulturnattdeltakarar fekk 
seg ein aha-opplevelse over kor utestengt 
rullestolbrukarar er frå uteplassar og kulturliv.

Vi skal vere der beslutningane som vedrører 
oss blir fatta. Då bystyret skulle stemme over 
om tiltaka som gjorde det vanskelegare for oss 
å komme inn på Rådhuset skulle reverserast, 
sat eg i bystyresalen. Det er mykje å sei om 
rullestolar, men det er ingen tvil om at som 
rullestolbrukar på ein slik plass er det svært 
synleg at vi er tilstades og store mulegheiter for 
politikarane til å konferere med oss undervegs.

 Å være der beslutningar blir fatta, eller lagt 
grunnlag for, er også grunnen til at vi deltar på 

viktige fora for tilgjengelegheit som ”Levende 
Oslo”, Bymiljøetatens gjennomgang av HC-
plassane, HC-prosjektet som tildeler midler 
til tilgjengelegheitstiltak. Derfor har vi holdt 
kontakten med prosjektet ”Bilfritt byliv” og 
deltar på alle arenaer der parkering i Oslo 
sentrum er på agendaen. Derfor møtte vi i 
høringsmøter og deputasjoner på Rådhuset 
og utfordra byens politikarar når det trengtes. 
Ikkje minst var vi tilstades i råd og utvalg, både i 
kommune, bydelar, etatar, spesialisthelsetenesta, 
hjelpemiddelsentralen og NAV.

Vi sa ifrå
Strategien seier at vi skal sette søkelyset på 
den som diskriminerer og ikkje dei som blir 
diskriminert. Då bystyret stengte tilgangen 
til Rådhusets hovedinngang for mange 
bevegelseshemma og synshemma og vi blei 
henvist til å gå inn personalinngangen, kontakta 
byrådsavdelinga, alle partia og samtlege 
representantar i miljø- og samferdselskomiteen. 
Vi påpeikte at dette var diskriminering etter 
likestillings- og diskrimineringslova og vi spurte 
om dei ville akseptert å henvise kvinner, 
homofile, jøder, muslimer, eller folk som ikkje 
har blendakvit hudfarge til B-inngangen?

Vi sto saman
I flere saker har vi alliert oss med andre 
organisasjonar som representerer diskriminerte 
grupper. Vi har deltatt på Pride og vore tilstades 
på Abloom. For første gang gikk NHFU og NHF 
Oslo i tog på kvinnedagen, under fana ”Frihet 
også for verdens rullende kvinner – la oss 
delta og bidra som alle andre.”  I tog gikk vi 
også på 1. mai, under fana ”Vi vil også jobbe”, 
og i stolthetsparaden stilte mange av oss opp 
saman med NHFU under fana ”Bent Høies 
Pokkers Ansvar”. Gjennom samarbeidet med 
Stopp Hatprat-kampanjen satte vi ytterlegare 
fokus på hatefulle ytringar mot funkisar.  I 
politiske uttalelser og høringer har vi uttalt 
oss saman med andre organisasjonar for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lederens betraktninger
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I 2018 jobba NHF nasjonalt og regionalt mot 
ein B-inngang for funkisar til Regjeringas 
representasjonslokaler på Akershus slott. 
At vi hadde ein tett dialog med FFO er ikkje 
overraskande, men i denne saka har det også 
vore nødvendig å ha samarbeid med aktører som 
ikkje nødvendigvis hadde same agenda som oss.

Eit av dei samarbeidsprosjekta eg er mest stolt 
av i året som gikk er Slagdagen. Landsforeninga 
for Slagramma (LFS) i Oslo og Akershus tilhører 
NHF Øst, men slike ting skal aldri hindre oss 
frå å gjennomføre ting saman. På NHF Oslo si 
ledersamling hadde vi brainstorming på korleis 
slagdagen kunne markerast.  Fram mot slagdagen 
publiserte vi dagleg fakta om hjerneslag. På 
den store dagen stilte NHF Oslo, LFS og AMK 
på stand ved Nationaltheatret og fikk stor 
oppmerksomheit både frå passerande og media.

Vi var synlege
Slagdagen var berre eit av dei aktivitetane våre 
som fikk medieoppmerksomheit. Det har vore 
mye oppmerksomheit på våre saker i media i 
år. Spesielt har konsekvensane av bilfritt byliv 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne fått 
mange oppslag, både i tradisjonelle medier 
og i sosiale medier. Den oppmerksomheita 
vi har klart å skape har også medført tettare 
kontakt med byrådsavdelingane, bymiljøetaten 
og bystyrepolitikarar. Sjøl opplever eg frå tid til 
annan å bli stansa på offentlege stader av folk 
eg ikkje kjenner, men som har fått med seg 
vår kamp for HC-plassar i sentrum og vil takke 
for NHF Oslo og min innsats på området. 

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

Vi gjorde lover og rettigheiter til  
kvardag og verkelegheit
Gjennom prosjekta våre ”hjelp til selvhjelp”, 
SAFF-linja (saksassistanse fra frivillige) og våre 

minikurs på rettigheiter, har mange opplevd 
at det som virka som fjerne rettigheiter er 
blitt til viktig hjelp i kvardagen. At vi også 
har fått fleire medlemmer på grunn av disse 
tiltaka, er ein bonus vi gjerne tar med oss.

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

Det er ikkje berre våre eigne som treng skolering. 
Fagkonferansekonsept DIT – Design, Innovasjon 
og teknologi – satte fokus på inkluderande 
teknologi. Vi trudde vi ikkje kunne toppe DIT 
2017, men vi klarte det. Konferansen hadde svært 
sterke innlederar og ei tung deltagerliste. Når eg 
på slutten av konferansen fikk spørsmål frå leiarar 
ved Oslo MET om vi i 2019 kunne arrangere 
konferansen hos dei – er det eit tydeleg signal 
om at DIT-konferansen er eit givande og attraktivt 
arrangement. For folk som ikkje kom seg dit er 
konferansen framleis ”tilgjengeleg” på YouTube.

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

Årsmeldinga vil gi deg innsikt i alt anna som er 
gjort, både det som er fornya og det som er 
forankra. Saman har vi gjort ein solid jobb i 2018 
– saman skal vi fortsette det gode arbeidet.

Eg var di sterke stemme i 2018. Eg skal vere 
di sterke stemme også i 2019. Eg håper 
du vil vere mi, og vår, sterke stemme!



NHF OSLOS REGIONSTYRE 

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2018!

Magnhild Sørbotten, 
regionleder

Karl Haakon Sævold,  
nestleder

Grete Flattun, 
styremedlem

Marius Korsell,  
styremedlem

Ingrid Njerve, 
styremedlem

Jørgen Foss,  
regionkontorleder 

Oddvar Skogsletten, 
styremedlem

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

vedtatte strategi og interessepolitiske program 
og regionens vedtatte styringsdokumenter. 

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

OM OSS

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

NHF Oslo hadde deputasjon i Helse- og 
sosialkomiteen der vi tok opp bydelsøkonomi- 
med særlig vekt på BPA og ergoterapi/
hjelpemiddeltilpassing, driftstilskuddet til NHF 
Oslo og TT. I Samferdsels- og miljøkomiteen 
tok vi opp manglende universell utforming av 
kollektivnettet, spesielt t-banen. Vi leverte forslag 
til verbalvedtak på at kommunen legger en plan 
for når t-banenettet skal være universelt utformet, 
at de oppgraderer minst en t-banestasjon i 
året til universell utforming samt at kommunen 
oppdaterer Ruters kravspesifikasjoner til 
tilgjengelighet, sånn at disse spesifikasjonene 
gjenspeiler reell universell utforming. I Kultur- og 
utdanningskomiteen fokuserte vi på retten til å 
gå på nærskolen, og hvordan universell utforming 
er grunnleggende for at dette skal kunne 
gjennomføres. Vi krevde 50 millioner til universell 
utforming av skolene. I Byutviklingskomiteen 
fokuserte vi også på universell utforming, i tillegg 
til å gi våre anbefalinger og krav for tilgjengelighet 
for funksjonshemmede i Bilfritt byliv-området. 

Tidlig budsjett-innspill
I juni ga vi vårt årlige tidlige innspill til 
2019-budsjettet for Oslo kommune. Her foreslo vi 

verbalvedtaket «Ved nyetablering og oppgradering 
av offentlige uteområder skal universelt 
utformede, integrerte løsninger være et ufravikelig 
krav.» og eksemplifiserte det med Sørenga sjøbad. 
Til byutviklingsområdet foreslo vi verbalvedtaket 
«Bilfritt byliv er et tilgjengelighetstiltak. Ingen 
skal stenges ute fra å bruke sentrum på grunn 

Deputasjon: Delegasjoner fra NHF Oslo møtte 
til møter om budsjettet i en rekke komiteee. 
F.v: Ida C. Freng, Bianca B. Løkkeberg, Marius 
Korsell og Magnhild Sørbotten (foran).

INTERESSEPOLITISK ARBEID 
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av nedsatt funksjonsevne» og snakket om 
viktigheten av tilgjengelige kollektivtrafikk, 
fortau, plasser, samt TT og HC-parkering. 

Igjen måtte vi be om midler til renovering 
av Løren stasjon og midler for å heve Ruters 
kunnskap om universell utforming, samt 
endre deres feilaktige begrepsbruk om hva 
som er tilgjengelig. Dette kravet gjentok 
vi også i årets deputasjon med miljø- og 
samferdselskomitéen.Til slutt ba vi om at 
«Alle barn med behov for tilrettelegging eller 
spesialundervisning skal få dette, uavhengig av 
skolens økonomi”. Bakgrunnen ligger i at den siste 
endringen i skolenes ressursfordelingsmodell 
har medført at en del skoler får så lite 
penger pr elev at det har ført til en kraftig 
forverring for barn som har rett på ekstra 
tilrettelegging og spesialpedagogiske tiltak.

Levekår
Vi hører stadig fra medlemmer som opplever 
at det totale kostnadsnivået de har som 
funksjonshemmede er for høyt. Dette 
kan være relatert til egenandelsnivå etter 
innføring av egenandeler på fysioterapi, 
høye leiepriser på kommunale leiligheter, 
høye parkeringsutgifter på private HC-
parkeringsplasser. Vi tar denne informasjonen 
med oss videre inn i vårt politiske arbeid.

Høringer vi har levert svar på:
• Kommuneplanen – her deltok vi i 

høringsmøtene til både byutviklingskomiteen 
og miljø- og samferdselskomiteen.

• Områdereguleringsplan for Oslo sentrum. 
Her påpekte vi at slik planen forelå fra 
Plan- og bygningsetaten la den opp til mer 
ekskludering av bevegelseshemmede fra 
sentrum Videre sa vi bl.a. at Oslo kommunes 
prinsipper for universell utforming må følges, 
at det må være nok og tett nok med HC-
parkeringsplasser, rullevennlig gateunderlag 
i gågater og på plasser, fortau uten tverrfall 
og tversgående vannrenner, at drosjer, TT-
transport og biler med HC-kort alle må kunne 
kjøre der det kun er tillatt for kollektivtrafikk 

og utrykningskjøretøy, at lekeplasser også må 
kunne brukes av barn i rullestol og til sist trakk 
vi fram viktigheten av universell utforming 
av kollektivkjeden for at folk i rullestol 
skal kunne bruke kollektivt til sentrum.

• Innspill til Velferdsetaten i forbindelse 
med Oslo kommunes høringssvar på 
den nasjonale drosjehøringen.

• Høring bilfritt byliv – parkeringsfjerning. 
Denne omfatter detaljert parkeringsregulering 
for rundt halvparten av gatene i sentrum. 
Vi spilte inn økt behov for HC-plasser, at 
bruksmulighet ikke skal reduseres på grunn 
av at bymøbler, sykkelstativ, reklameskilt 
etc settes for nær og at biler med HC-kort 
må kunne kjøre der det i dag bare er tillatt 
for drosjer, kollektivtrafikk med mer.

• Høring om etablering av HC-parkering på 
Fridtjof Nansens plass og i Roald Amundsens 
gate. Vi er positive til unntaksskiltet 
for biler med HC-kort, men ønsker oss 
totalt åtte plasser i stedet for fire.

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

• Innspill til plassering av HC-
plasser ifm Bilfritt byliv

• Tre innspillsmøter angående 
rullering av prinsipper for universell 
utforming i Oslo kommune

• Budsjettinnspill primo 2018

• Innspill til partienes programmer for 
neste lokalvalgsperiode høsten 2018

• Budsjettdeputasjoner høst 2018 i fire komiteer.

• Møte med Oslo kommune angående HC-
tilgjengelighet og basseng på Sørenga.

• Møte med de som organiserer Valg 
2019, hvor vi snakket om stemming, 
tilgjengelighet og lokaler.

• Innspill til Kirkegata, Kongens 
gate og Øvre Slottsgate
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Tilgang til Rådhuset
Da bystyret i april vedtok å gjøre Fridtjof 
Nansens plass bilfri, hadde de oversett hvor store 
konsekvenser dette fikk for bevegelseshemmede. 
I tillegg til at de fjernet HC-parkeringsplassene 
på plassen og foreslo å flytte dem flere hundre 
meter unna Rådhusets hovedinngang, stengte 
de også muligheten til å bruke hovedinngangen 
for mange med bevegelseshemming eller 
synshemming. Spesielt ble utfordringen stor 
for folk i manuell rullestol. Tidligere kunne 
drosjer med funksjonshemmede passasjerer 
slippe forbi pullertene og avlevere/ hente 
passasjeren på planet utenfor hovedinngangen. 
Nå fikk ikke drosjene lenger kjøre inn på 
plassen. NHF kontaktet både byråd og samtlige 
politikere i miljø- og samferdselskomiteen 
og fortalte om konsekvensene av vedtaket. 
Byrådsavdelingen kom da opp med en løsning der 
funksjonshemmede kunne bruke sideinngangen 
i østre tårn, men man må da selv kontakte 
vakta for å få noen til å komme rundt og åpne, 
samt geleide folk gjennom gangene opp til 
hovedetasjen. NHF var veldig klare på at dette 

var å henvise oss til en B-inngang og påpekte at 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven setter 
krav til at det er byggets hovedinngang som skal 
være mulig å bruke for alle. Det ble også igangsatt 
arbeid med å få flere HC-plasser rett utenfor østre 
tårn. Saken ble raskt plukket opp av media og 
NHF fikk mye støtte, men opplevde også at våre 
utfordringer ble latterliggjort på sosiale medier. I 
bystyrets juni-møte kom det forslag om at drosjer 
igjen skulle kunne få kjøre folk til Rådhusets 
hovedinngang, men forslaget fikk kun støtte fra 
Høyre, FrP og Krf. Byrådet ble imidlertid bedt om 
å opprette flere HC-plasser nær hovedinngangen, 
opprette flere HC-plasser innenfor ring 1, ta 
kontakt med statlige myndigheter for å få endret 
skiltforskriften for å gjøre det lettere å gi unntak 
for transport av funksjonshemmede og legge 
fram en sak om tilgjengeligheten til rådhuset. De 
nye HC-plassene på Fridtjof Nansens plass kom 
på plass i desember, sammen med skilt som sikret 
at folk med HC-kort lovlig kan kjøre til plassene. 
Ved utgangen av året må bevegelseshemmede 
fortsatt ta B-inngangen inn på rådhuset.

Planarbeid: Regionleder Magnhild Sørbotten (t.v) og kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng deltar på  
workshop om parkeringsplassering i regi av Bilfritt Byliv.
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Oslo FunkFest 2018
24-26.9 arrangerte vi Oslo FunkFest 2018, som 
vi ønsket at skulle være en festival med kulturelt, 
politisk og akademisk innhold for alle som 
måtte være interesserte i å delta, uavhengig av 
funksjonsnivå. En rød tråd var det å leve med 
nedsatt funksjonsevne, satt i mange forskjellige 
perspektiver. Vi ønsket at arrangementet som 
sådan skulle bære mer preg av positivt ladede 
kulturarrangementer og åpen dialog, og mindre 
preg av problemorienterte debatter. Vi er svært 
fornøyde med det høye kvalitetsnivået på hele 
festivalen, og vi har fått veldig mange gode 
tilbakemeldinger fra publikum. Oslo Funkfest 
var veldig godt besøkt med opp mot 150 
besøkende til sammen. For første gang hadde 
vi et frokostmøte som en del av programmet. 
Oslo FunkFest fikk i 2018 støtte fra OBOS.

Programmet:
Mandag 24.september på Deichmanske 
Majorstua: Frokostmøtet «Tilgjengelighet i 
kulturlivet», med byråd for kultur, idrett og 
frivillighet Rina Mariann Hanssen, pressesjef 
i Øyafestivalen Jonas Prangerød, NHFU 
styremedlem Ida Hauge Dignes og prosjektleder 
for tilgjengelighet Kultur-Norge Berit Vordal. 
Byråden ble blant annet utfordret på det å 
stille krav til tilgjengelighet der kommunen 
er utleier, samt ble forespeilet ideen om 
«tilgjengelighetskontrollører» på lik linje med 
skjenkekontroll. Frokostmøtet ble streamet, 
og ligger på NHF Oslos facebookside.

Tirsdag 25.september på Kulturhuset: Årets 

headliner var forfatter Hans Olav Lahlum, 
som holdt foredrag om funksjonshemmede 
karakterer i Litteraturens verden. Han tok 
med publikum på spennende refleksjoner 
både rundt sin egen, funksjonshemmede 
karakter Patricia, og rundt funksjonshemmede 
karakterer fra helt tidlig i litteraturen. Også 
dette arrangementet ble i sin helhet streamet, 
og kan finnes på Oslo Funkfests facebookside. 

Onsdag 26. september på Galleri Oslo: Oslo 
Funkfest kunne, som første arrangør siden 
filmen gikk på kino, presentere den kritikerroste 
ungarske actionfilmen «Kills on Wheels» med 
norsk tekst. Arrangementet var svært populært, 
særlig blant medlemmer og potensielle nye 
medlemmer i vår ungdomsorganisasjon 
NHFU. Filmen ble vist på storskjerm i NHFs 
kantine i våre lokaler i Galleri Oslo. 

Prosjekt FN-dagen (tredjedes1-2)
Da NHF bestemte seg for å jobbe mer 
prosjektbasert var det å ta eierskap til FN-dagen 
et av fire temaer som ble valgt ut. Sentralstyret 
vedtok et prosjektmandat som skisserte mål for 
prosjektperioden, som strekker seg fra primo 
2017 til ultimo 2019. Prosjektgruppa består av 
ansatte og tillitsvalgte i NHF og NHFU, og ledes 
av Ida C. Freng, kommunikasjonsrådgiver i NHF 
Oslo. Tidlig i arbeidet ble det klart at 3. desember 
ikke var en spesielt kjent dag innenfor forbundet, 
og selv om mandatet gir klare føringer for 
utadrettet arbeid ble det vedtatt at man måtte 
forankre dagen innad før man går i gang med 
utstrakt samarbeid utover egen organisasjon. 

Oslo Funkfest: En rekke kulturnavn bidro under Oslo Funkfest. På bildet til venstre ses forfatter Hans Olav Lahlum,  
og på bildet til høyre er NHFU Oslos Ida Hauge Dignes i samtale med byråd Rina Mariann Hanssen og  
Øyafestivalens Jonas Prangerød.
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Noe samarbeid ble det imidlertid allerede fra 
første stund, blant annet var Uloba med på 
å promotere og sponse flere av aktivitetene. 
Prosjektgruppa jobbet mye med å informere 
om hva FN-dagen er og hvorfor NHF vil ta 
eierskap til den. Ettersom det var 10 år siden 
FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) 
trådte i kraft, og 5 år siden Norge skrev under 
på den, ble feiring av CRPD et gjennomgående 
tema. Det ble utarbeidet en felles aksjonsplan for 
NHFU for 2018, samt et ressurshefte med forslag 
til aktiviteter og markeringer primært rettet mot 
NHF. Disse ble distribuert til hele organisasjonen. 
Mottoet var «terskelfri» markering. Med andre 
ord: Det var nesten det samme hvordan de ulike 
delene av organisasjonen valgte å markere 3. 
desember, så lenge de gjorde NOE i forbindelse 
med dagen. Resultatene lot ikke vente på seg! 
Leserbrev kom på trykk i en rekke lokalaviser, 
det ble arrangert «bursdagsfeiringer» for CRPD, 
fakkeltog, skolebesøk, medlemsmøter og mye 
annet for å markere dagen. For å nå politikere 
ble det trykket opp egne FN-dagen postkort 
som regionene kunne bestille og sende ut, og 
det ble laget eget materiell til sosiale medier. En 
snøkrystall ble valgt som vårt symbol på dagen, og 
vil bli tatt videre med i prosjektet. Prosjektgruppa 
ønsket å finne et symbol som flere organisasjoner 
kan stille seg bak, inspirert av brystkreftsakens 
Rosa Sløyfe og Downs-bevegelsens «Rockesokk». 
I Oslo ble det hele tre markeringer 3. desember 
2018. Tillitsvalgte og ansatte stilte i stand 
bursdagsfeiring for CRPD for ungdomsskoletrinnet 
og tredjeklasse ved Nordpolen skole. Vi serverte 
pølser og saft, og det ble foredrag om det å leve 
med funksjonsnedsettelse og hvorfor man vil, 
og skal kunne, gå på skolen i sitt eget nabolag. 

NHFU Oslo inviterte deretter til lansering av 
nettsiden «Organisasjoner som funker» sammen 
med Press på Kulturhuset. Parallelt med dette 
samarbeidet NHF Oslo og Scandic-kjeden om 
et prosjekt der flere av stillingene ved deres 
hotell på Fornebu ble besatt av medlemmer fra 
NHF og NHFU denne dagen. Det omfattet blant 
annet kommunikasjonsansvarlig, hovmester og 
hotelldirektør. Scandic forpliktet seg i etterkant 
til en ny rekrutteringspraksis: Fra 1. januar 2019 
forplikter hotellkjeden seg til å kalle inn minst en 
funksjonshemmet kandidat til intervju dersom 
vedkommende opplyser om funksjonsnedsettelse 
i søknadsprosessen og for øvrig er kvalifisert 
for stillingen hun eller han søker på. 

Pride
NHFU og NHF slo skikkelig på stortromma under 
årets Pride-parade, og stilte med en 18 meter lang 
trailer og egen DJ. Deltakelsen var et samarbeid 
med Unge Funksjonshemmede og ULOBA, og det 
gikk med over 60 dugnadstimer med maling av 
2x17 meter banner og alle de andre forberedelsene 
som hører til. – Dypest sett handler pride om 
menneskerettigheter og menneskeverd. Ingen 
er fri før alle er fri- det gjelder alle diskriminerte 
grupper. Vi må kjempe sammen og være 
solidariske, uttalte primus motor Ingrid Thunem.

Trollbandt: Johannes Loftsgård 
fra NHFU Oslo fikk elevenes fulle 
oppmerksomhet da vi gjestet 
Nordpolen skole på 3. desember.
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Slagdagen
I Oslo ble dagen markert med stand utenfor 
Nationaltheatret stasjon i morgenrushet 
mandag 29. oktober, og NHF Vestre Aker 
fulgte opp to dager senere med stand på Røa-
senteret for å holde temaet på dagsorden. Nye 
roll-ups ble hastebestilt for anledningen.

Vi fortalte Helsedirektoratet om ideen, og de 
sendte oss umiddelbart 250 t-skjorter fra «Prate 
Smile Løfte»-kampanjen som vi kunne dele 
ut. I tillegg fikk vi personell og en ambulanse 
fra Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral 
(AMK) med oss på standen.

Leder i LFS Roger Amundsen var både stolt og 
rørt på standen, der tillitsvalgte og medlemmer 
fylte plassen utenfor Nationaltheatret med 
informasjon, t-skjorter og brosjyrer i travle 
morgentimer. Svært mange tok seg tid til å prate 
med standdeltakerne, og mange roste initiativet. 
I fokus sto særlig informasjon om SlagAppen. 
Etter en stand som var så vellykket at man gikk 
tom for informasjonsmateriell en halvtime før 
slutt-tid, ble det felles lunsj, og ikke minst kake, i 
kantina på Galleriet. Opprinnelig hadde NHF og 
LFS i fellesskap klart å «selge» inn en sak om LFS 
og SlagAppen til God Morgen Norge denne dagen, 
men innslaget ble flyttet på. Det ble imidlertid 
direktesendt innslag om standen på NRK Radio, og 
intervju med et studentmedium på selve dagen.

Åttende mars
Medlemmer fra NHF Oslo stilte villig opp da 

ungdomslaget tok initiativ til deltakelse i 8. 
marstoget i 2018. Paroleforslaget «Frihet 
også for verdens rullende kvinner. La oss 
delta og bidra som alle andre» ble valgt ut 
som en av årets hovedparoler, og deltakelsen 
ble nevnt spesielt fra hovedscenen. Flere 
sympatisører sluttet seg til bak fanen, som 
ble laget på paroledugnad i NHF lokaler.  

Første mai 
NHF Oslos deltakelse i 1. mai-toget øker fra 
år til år. I 2018 samlet en større gruppe enn 
noen gang tidligere seg bak NHFs parole «Vi 
vil jobbe». Blant under-paroler fant man: 
«Anstendige levekår for uføre», «Faste stillinger 
NÅ!», «Nei til midlertidighet! Vi krever fast 
jobb nå», «Vi vil jobbe», «Bedre støtte til 
studenter med funksjonsnedsettelser» samt 
«Jeg kan og vil jobbe». NHF er en partipolitisk 
uavhengig organisasjon, og ønsket alle som 
var enige i parolen velkommen, så lenge de 
ikke gikk med partiflagg eller liknende.

Stolthetsparaden
NHF Oslo og NHFU stilte under sistnevntes 
parole «Bent høies Pokkers Ansvar!» med røde 
forbokstaver i B, P og A for å synliggjøre hvilken 
sak man mente ministeren måtte ta grep i. «Stolt, 
sterk og synlig» har alltid vært hovedparolen for 
Stolthetsparaden, men nytt av året var altså at 
deltakende organisasjoner kunne stille med egne 
paroler. NHFU Oslos Ida Hauge Dignes deltok 
med en flammende appell på Universitetsplassen 
før paraden, der hun synliggjorde hvor viktig 
BPA er for å kunne leve et likestilt liv. Tidligere 
forbundsleder og generalsekretær i NHF Lars 
Rovik Ødegård ble tildelt Stolthetsprisen 
på kveldsarrangementet «Stolt natt». 

UNIVERSELL UTFORMING 
Universell utforming har gjennom de seneste år 
vært et av NHF sine hovedsatsingsområder, og 
har også i 2018 vært et hovedtema for NHF Oslo. 
Universell utforming er det viktigste virkemidlet 

Intervju: Roger Amundsen fra LFS i intervju med en 
 journaliststudent fra Oslo Met.
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Parole: NHFUs banner 
fikk oppmerksomhet i 
Stolthetsparaden.

Budsjettseier: Varaordfører 
Kamzy Gunaratnam (f.v), 
regionleder Magnhild 
Sørbotten, regionkontorleder 
Jørgen Foss og leder av 
Finanskomiteen i bystyret 
Frode Jacobsen feiret økte 
midler til universell utforming 
i det endelige budsjettet. 

Førstereis: NHFU fikk sin 
parole inn som hovedparole 
i 8. mars-toget.
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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. Deler av byggenæringen og den sittende 
regjeringen har arbeidet for en justering og 
forenkling av plan- og bygningsloven med 
forskrifter. Vårt arbeid for å vise at universell 
utforming er nødvendig for noen, og bra for 
alle, er et langsiktig og pågående arbeid, og noe 
vi må sette ytterligere fokus på i fremtiden.

Plan- og bygningsetaten 
Plan- og bygningsetatens strategisk plan for 
universell utforming har nå virket i vel sju år, 
og vi ser nå konkrete resultater av planen. 
Spesielt gjelder det planarbeidet til kommunen. 
Etter vårt syn er plan- og bygningsetatens 
strategiplan den kanskje viktigste planen som 
etableres av kommunale etater. Dette fordi 
det er plan- og bygningsetaten som forvalter 
plan- og bygningsloven med forskrifter. Plan- og 
bygningsloven omfatter, med få unntak, alt av 
byggearbeider i Norge. Kunnskap om universell 
utforming, og strategi for gjennomføring av 
etatens saksbehandling, er derfor essensiell 
for utviklingen av et universell utformet og 
tilgjengelig samfunn. NHF Oslo har i 2018 hatt 
et nært samarbeid med plan- og bygningsetaten 
og Bymiljøetaten, spesielt gjennom 
programmet «Bilfritt byliv» med sistnevnte. 

Skolebygg (budsjettseier2)
Skoler har vært et satsingsområde for NHF 
Oslo. Det er også gledelig at Oslo kommune 
har skolebygg som et av sine satsingsområder, 
både nybygg og oppgradering av eksisterende 
skolebygg. Vedtaket fra byrådet i 2014 var at 
skolene skulle bli universelt utformede innen 
2025. Det mangler over 500 millioner kroner 
for å komme i mål på dette vedtaket. Ved 
offentliggjøring av revidert budsjett i desember 
2018 ble det klart at byrådet setter av 80 
millioner kroner til universell utforming- 50 
millioner kroner mer enn i det opprinnelige 
budsjettforslaget. Det er gledelig at 30 av de 80 
millionene er øremerket skoler. NHF Oslo har 
gjennom mange år jobbet for en økt satsning 
på universell utforming, og ser med glede på 
den økte bevillingen, som vi spesifikt ba om i 
våre deputasjoner i forbindelse med budsjett.

Bilfritt byliv (bilfrittbyliv 1, 2 og 3- ha 
gjerne med alle i en collage )
I april 2016 ble prosjektet Bilfritt byliv etablert. 
Prosjektets intensjon er å gjøre sentrum av 
Oslo bilfri. Prosjektet hovedområder er;

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

Påvirkningsarbeid: Representanter fra NHF Oslo har deltatt 
i en rekke befaringer, møter og høringer gjennom året.
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2. Mobilitet/logistikk 
Pragmatiske og smarte løsninger som gir 
tilslutning 
Fokus på virkningsfulle løsninger 
kontra problemer

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

Arbeidet med Bilfritt byliv har vært en sentral 
del NHF Oslo sitt arbeidsområde i 2018, 
og vil fortsette i 2019. I 2018 har særlig 
parkeringssituasjonen stått i fokus, ettersom 
man i løpet av året fjernet ordinære, kommunale 
parkeringsplasser innenfor Bilfritt bylivområdet, 
samt at mange HC-plasser ble flyttet. Vi har 
særlig jobbet for å synliggjøre utfordringene i 
parkeringssituasjonen for forflytningshemmede, 
samt nødvendigheten av flere HC-
parkeringsplasser når ordinære plasser fjernes, 
ettersom mange med HC-kort benytter også 
disse plassene. Ved fjerning av ordinære plasser 
vil dermed presset på HC-plassene bli større.

På grunn av mange klager om manglende 
HC-parkering i sentrum har vi gjennom året 
hatt noen spontane runder der vi sjekket 
både hvilke plasser som eventuelt var borte, 
samt hvor mye ledig kapasitet som var på 
disse. Vi har formidlet til Bilfritt byliv at de må 
være tydeligere på å kommunisere ut at HC-
plassene ikke skal flyttes og hvor de flyttes til, 
det må være lett å finne ut hvor plassene er, 
både med skilting og informasjon på nett. 

Vi har gjennom året hatt en rekke møter 
med Bilfritt byliv. Blant annet har vi deltatt i 
workshop der vi har tegnet inn på kart hvor 
i sentrum vi mener det er behov for økning 
av parkeringsplasser. Vi har krevd minst 
dobling av dagens antall HC-plasser innenfor 
Bilfritt byliv-området, fra 87 til 174 plasser. 

HC-prosjektet
HC-prosjektet er et annet av Oslo kommunes 
mange prosjekter som NHF Oslo deltar i. 
Formålet med prosjektet er å fordele penger 
til oppgradering av kommunale bygg og 

uteområder. HC–prosjektet fordeler tilskudd 
til mindre prosjekter, ofte er det snakk om 
en toppfinansiering, - til kommunale bygg, 
skoler, barnehager, eldreinstitusjoner osv. 

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

Akershus festning
NHF Oslo har i 2018 vært en viktig part i saken 
om tilgjengelighetstiltak på Akershus festning, der 
vi ikke fant oss i planen om en «B-inngang» for 
funksjonshemmede. Handikapforbundet og FFO 
vant fram med kravet om at funksjonshemmede 
må sikres likeverdig tilgjengelighet til Akershus 
slott med et helt nytt heisbygg, i stedet for 
den opprinnelig foreslåtte heisen i Blåtårnet.

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

Veiledning og eksterne møter
Veiledning og eksterne møter tar opp mye tid i 
tilgjengelighetsarbeidet. Imidlertid ser vi at dette 
arbeidet er nødvendig, og gir gode resultater. 
Møtepartnere er alt fra enkeltpersoner til store 
offentlige etater og private bedrifter. Mange 
ønsker oss som konsulenter på prosjekter 
da man anser oss for å ha god kompetanse 
på universell utforming. Det er også mange 
henvendelser fra enkeltpersoner på telefon og 
e-post. Dette kan gjelde ombygging av bolig, 
parkeringsforhold i borettslag etc. Vi har også 
en avtale med NHF Øst om å også gi veiledning 
i saker i region Øst. For øvrig blir kontoret 
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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. Ikke minst gjelder 
dette nå når Oslo sentrum planlegges å bli bilfri. 
I Oslo er fortsatt ingen av transportmidlene fullt 
ut universelt utformet, verken tilgjengelighet 
til holdeplasser, holdeplassene eller tilgang til 
selve transportmiddelet. Samferdselsetaten la i 
2008 fram sin egen handlingsplan for universell 
utforming, for perioden 2009 – 2012. Denne 
handlingsplanen er ikke revidert. Ruter har 
etablert sitt eget brukerråd (Ruters brukerråd). 

Universell utforming
Universell utforming av kollektivtrafikken har 
vært et fokusområde i 2018. NHF Oslo har 
argumentert for dette ved alle anledninger der 
det har vært naturlig, særlig i deputasjoner 
på Rådhuset. Universell utforming generelt, 
og i kollektivtrafikken spesielt, er nødvendig 
for noen, men et gode for alle. En universelt 
utformet reisekjede vil gjøre det enklere 
for flere grupper enn rullestolbrukere å ta 
seg frem, herunder barnefamilier, eldre, 
folk som reiser med bagasje etc. 

Rullering fellesprinsipper
NHF Oslo har deltatt i totalt tre møter/
samlinger dedikert til rullering av felles 
prinsipper for universell utforming i Oslo 
kommune. Representantene fra NHF Oslo satt 
i arbeidsgruppene som jobbet med universell 
utforming av samferdsel, og universell 
utforming av bygg og uteområder. I tillegg ble 
det gitt innspill på området om teknologi.

Trikk
Arbeidene med å forbedre trikken som et 
transportmiddel for alle, går sin gang. Vi kan vel 
fastslå at arbeidene går sakte fremover. Enkelte 
holdeplasser er oppgradert, men utskiftingstakten 
av gamle trikker går tregt. 11. juni ble de nye 
trikkene som skal settes i drift i Oslo presentert. 
De skal produseres av CAF, en spansk leverandør 
av skinnegående materiell til trikk, tog og 
t-bane. Trikkene har navnet Urbos 100, og vil 
bli kalt SL18- etter bestillingsåret. Medlemmer 
i NHF har deltatt som brukermedvirkere tidlig 
i prosessen med trikkene. Oslo kommune 
vedtok i desember 2015 å kjøpe 87 nye trikker 
til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. 
Leverandøren får en opsjon på levering av 
ytterligere 60 trikker. De to første trikkene 
skal leveres til testkjøring i 2020. Vinterdrift 
blir viktig i testperioden. I løpet av 2024 skal 
alle de 87 trikkene være levert og i trafikk.

Buss 
De fleste bussene i Oslo har nå laventré og rampe, 
men den avsatte plassen til rullestoler er liten 
og sjåførene mangler ofte opplæring i bruk av 
rampene. Oppgraderingen av holdeplassene 
går stort sett i riktig retning, men arbeidet går 
svært sakte. Det er viktig å følge opp utviklingen 
i årene som kommer. Oppfølgingen på dette 
området er krevende fordi det er mange aktører 
involvert. Selv om en del positivt har skjedd de 
siste årene er det fortsatt bare et mindretall 
av bussholdeplassene som tilfredsstiller 
kravene til universell utforming. Vi får av og 
til henvendelser fra funksjonshemmede som 
opplever at bussjåfører ikke vil ta dem med, 
og vi følger da opp disse problemene i de 
rette instansene. Rutiner for sjåfører og behov 
for økt holdningsarbeid er viktig. Her ble det 
også påpekt at kollektivtrafikkoperatørene 
og hjelpemiddelsentralene bør samarbeide, 
slik at materiellet passer til hverandre. 
Arbeidet følges opp i 2019.
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Førerløse busser
I juni testet Nobina ut to elektriske, 
førerløse busser på Fornebu i Oslo. Dette 
var et pilotprosjektet i regi av OBOS, Bærum 
kommune og Acando. Bussene hadde med 
en operatør, men skal i fremtiden kunne være 
helt selvkjørende. Bussene har elektrisk rampe 
og mulighet for å ta med rullestol om bord. 
NHF Oslo deltok i et møte om bussene ultimo 
2018, og var deretter med på en befaring og 
risikoanalyse fra Vippetangen til Rådhusplassen, 
der det vurderes å sette inn førerløs buss. 

T-banen 
Vi har i 2018 også hatt fokus på 
kollektivtrafikken generelt, og ikke minst 
t-banen spesielt. Manglende tilgjengelighet 
på t-banen er blitt påpekt i budsjettinnspill, 
samt i møter med politikere og byråkrater. 
Hovedproblemet er fremdeles avstand/
høydeforskjell mellom vogn og perrong. 

NHF Oslo har i mange år etterspurt en 
kollektivtrafikk som ikke ekskluderer 
funksjonshemmede, spesielt etter at en rapport 
fra 2012 viste at 70% av T-banestasjonene i Oslo 
og Akershus var utilgjengelige, mens kun 30% 
nådde kommunens definisjon på tilgjengelig 
standard 1. Spørsmålet vi fortsatt må stille oss 
selv i 2018 er: Hvordan er det mulig for Oslo 
kommune å bygge fremtidens T-banestruktur 
med dette gapet mellom vogn og perrong? Er 
dette inkluderende overfor funksjonshemmede?

Parkering (parkering)
Vi holder kontakten med Bymiljøetaten for et 
fortsatt samarbeid om parkeringsforholdene i 
Oslo. I 2018 har etaten avholdt to aksjonsuker 
der vi i ettertid har hatt evalueringsmøter. De 
offentlige parkeringsforholdene synes å være 
greie, men rapporter fra våre medlemmer 
tilsier at det er noe snaut med HC-plasser ved 

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

flere kulturinstitusjoner i sentrum. Problemet 
er de private parkeringsplassene ved offentlig 
tilgjengelige bygg. Her er det stadig store 
problemer. Dette samarbeidet fortsetter i 
2019. Vi får også inn meldinger om at mange 
av våre medlemmer i Oslo velger å heller reise 
ut av Oslo og til nærliggende byer for å utføre 
ærend og liknende, fordi det oppleves som 
vanskelig å ferdes med bil i Oslo sentrum.

Det er prosjektet Bilfritt byliv som har vært 
sentralt i vårt arbeid på området i 2018. Når 
privatbiler skal fases ut av sentrum har vi 
fokusert på HC-parkeringsplasser ikke skal 
berøres, men heller økes. Vi har gjennom 
2018 sett at vårt arbeid har båret resultater 
med en økning av HC-plasser i Oslo. 

I tillegg har de nye parkeringsforskriftene 
fungert i to år nå. Dette har også vært en 
prioritert oppgave for oss. Dette arbeidet 
vil også fortsette i 2019. Vi fortsetter 
arbeidet med å påpeke behovet for flere 
HC-plasser som følge av fjerning av ordinære 
parkeringsplasser i arbeidet med Bilfritt Byliv.

Sykkeltrasé
Mot slutten av 2018 fikk NHF Oslo flere 
henvendelser om problemer med flytting av 
HC-parkeringsplasser ifm implementering av 

Aksjonsuke: Vårt samarbeid med evalueringsmøter etter  
aksjonsuker for HC-parkering fortsetter.
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ny hovedsykkeltrasé i Oslo. Våre medlemmer 
melder om signaler om at HC-plasser de 
tidligere har kunnet benytte nå flyttes så 
langt unna hjem/steder de jevnlig besøker at 
de ikke lenger klarer å benytte seg av disse. 
Organisasjonen har samlet henvendelsene, og 
jobber videre med problemstillingen i 2019.

Transportordningen for 
forflytningshemmede (TT)
Tidlig på året informerte Velferdsetaten 
om at de skulle ut med nytt anbud på 
kjørekontortjenesten, men ikke hadde 
tid til å involvere brukerorganisasjonene 
i arbeidet med kravspesifikasjon. Dette 
reagerte samtlige organisasjoner sterkt 
på. I etterkant kom Velferdsetaten med en 
invitasjon til å vurdere hvilke besvarelser 
som var best. Samtlige organisasjoner sa nei 
takk til dette, siden anbudsutlysingen og den 
satte kravspesifikasjonen likevel ville være 
helt førende for hvem som fikk anbudet. 

Fra sommeren av så vi at det var store problemer 
med faste reiser, både på transportørnivå og 
hos kjørekontoret. En del av det vi kunne melde 
inn ble raskt ryddet opp i, men mye gjensto. 
Velferdsetaten begynte nå å kalle inn brukerrådet 
for TT som de oppnevnte i 2016. det er også 

igangsatt arbeid for å se på app-løsninger 
som skal gjøre tjenesten mer brukervennlig. 
I dette arbeidet er NHF Oslo representert.

Arbeid
Det er beklagelig å observere at 
arbeidslivsstatstikken er stabil, med tanke 
på at sysselsettingsgraden for mennesker 
med funksjonsnedsettelser fortsatt er lav. Vår 
strategi har vært å vise hvordan og hvilke ulike 
virkemidler vil fremme deltakelsen til mennesker 
med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. BPA, 
funksjonsassistanse, tilrettelegging av arbeidsplass 
og tilgjengelig transport er eksempler på 
forutsetninger for arbeidsdeltakelse. Oslo 
kommunes traineeordning for mennesker med 
funksjonsnedsettelser er etablert som et varig 
tiltak og endrer navn til rekrutteringsordning for 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette 
støttet vi, men som vi peker på, dette er ikke 
tilstrekkelig. NHF Oslo vil fortsette å følge opp 
kommunens arbeid på området. Vi ser med 
bekymring at funksjonshemmede er tatt ut av IA-
avtalen, og at inkludering av funksjonshemmede 
i arbeid heller skal gjøres «på dugnad». NHF 
Oslo deltok blant annet på frokostmøte «Unge i 
jobb» på Litteraturhuset i vårt arbeid på feltet. 
3. desember samarbeidet NHF Oslo og Scandic-

Scandic: Maren Elise Wam Næss 
var en av flere som deltok på 
jobbdag hos Scandic 3. desember.
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kjeden om et prosjekt der flere av stillingene ved 
deres hotell på Fornebu ble besatt av medlemmer 
fra NHF og NHFU denne dagen. Det omfattet 
blant annet kommunikasjonsansvarlig, hovmester 
og hotelldirektør. Scandic forpliktet seg i etterkant 
til en ny rekrutteringspraksis: Fra 1. januar 2019 
forplikter hotellkjeden seg til å kalle inn minst en 
funksjonshemmet kandidat til intervju dersom 
vedkommende opplyser om funksjonsnedsettelse 
i søknadsprosessen og for øvrig er kvalifisert 
for stillingen hun eller han søker på.

Skole og utdanning
Lik rett til utdanning, herunder retten til å 
gå på sin nærskole, er en viktig sak for NHF 
Oslo. Vi tar opp retten til å gå på nærskole 
og problemene rundt segregering i skolen 
i alle relevante innspill til politikerne. 

I forbindelse med Oslo-budsjettet tok vi igjen opp 
universell utforming og fokuserte på at alle barn 
skal ha rett til å gå på nærskolen. Barn som blir 
tatt ut av den ordinære skolen eller klassen mister 
en verdifull mulighet til å delta i undervisningen 
sammen med sine jevnaldrende. Helt fra de 
er små lærer både de og medelevene at de er 
annerledes. Denne ekskluderingen får store 
konsekvenser senere i livet og fører til at mange 
funksjonshemmede dropper ut av skolen og faller 
utenfor arbeidslivet. Funksjonshemmede foreldre 
får heller ikke anledning til å delta i skolens 
aktiviteter sammen med barna sine. I mange 
bydeler brukes også skolen som kulturarenaer 
og valglokaler. Når skolene er utilgjengelige 
mister funksjonshemmede muligheten til å 
delta på en av samfunnets viktigste arenaer.

SAFO sitter i Statped Sør-Øst sitt brukerråd. 
Dette er en arena som er sentral med tanke på 
viktige saksområder for skole og utdanning, og 
inkluderende opplæring har blitt løftet fram i disse 
møtene. Samarbeidet i SAFO på skoleområdet 
er bra. De tre SAFO-organisasjonene har funnet 
et felles utgangspunkt til tross for noe ulikt 
ståsted. SAFO sentralt har også arbeidet med 

å legge til rette for informasjonsutveksling 
og samarbeid mellom representantene 
i de ulike regionale Statped-ene. 

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

Hjelpemiddelområdet 
Inger Lise Kristiansen representerte NHF Oslo 
i brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen 
Oslo og Akershus, og Bjørn Hansen var 
vara, frem til han måtte trekke seg grunnet 
helseproblemer. Rikke Danielsen fra NHF/
Handikappede Barns Foreldreforening gikk inn 
som ny vara. Vi har faste formøter før hvert 
møte i brukerrådet, her møter også Geir Eriksen 
og Jan Thorstensen fra Akershus, og Sverre 
Bergenholdt fra NAV Bil møter ved behov. 
Det spilles inn saker skriftlig til brukerrådet 
slik at en kan få svar på disse på selve møtet. 
Det er også lagt opp til erfaringsutveksling 
og samarbeid om saker med NHFs nasjonale 
nettverk. Samarbeidet med NHF sentralt er godt. 
Vi ser stadig at Hjelpemiddelsentralen bytter 
ut gode hjelpemidler med billigere varianter. 

Aktivitetshjelpemidler 
Etter at 26-årsgrensen for aktivitetshjelpemidler 
ble avskaffet får stadig flere funksjonshemmede 
tilgang til slike hjelpemidler, forutsatt at de 
kan betale egenandelen. I 2018 gikk imidlertid 
den statlige potten for aktivitetshjelpemidler 
tom allerede i august. NHF Oslo satte, sammen 
med resten av organisasjonen, fokus på hvilke 
problemer dette skaper både for deltakelse 
og folkehelse hos funksjonshemmede.
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DIT 2018
Inkluderende teknologi var årets tema for DIT 
konferansen, den ble avholdt på Kreftforeningens 
Vitensenter i sentrum av Oslo. Statssekretær Paul 
Chaffey (H) åpnet konferansen med regjeringens 
visjoner om inkluderende teknologi. IBM, et av 
verdens største teknologiselskaper snakket om 
hvordan de har utviklet supercomputeren Watson 
som brukes innenfor diagnostikk. Bjørn Olstad fra 
Microsoft ga oss et innblikk i hvordan Microsoft 
tenker om inkluderende teknologi og fremtiden. 
Det er viktig at brukerperspektivet blir i vare tatt 
i utviklingen av teknologi, Erik Årsand professor 
i e-helse snakket om sitt diabetesprosjekt og 
hvordan han samarbeider med brukere av 
tjenesten i utviklingen. Inkludering for alle? En 
paneldebatt med Lubna Mehdi (Døveforbundet) 
Grete Flattun (NHF Oslo) og Hawkilara 
Mashinkiashi Puenchir (NHFU) som diskuterte 
hvordan blir brukerperspektivet ivaretatt og blir 
alle ivaretatt i den teknologiske utviklingen? 

Årets DIT konferanse ble utsolgt før konferansen 
startet, den ble også streamet over facebook 
som en et tilbud til våre medlemmer som 
ikke hadde mulighet til å delta på selve 
konferansen. Vi har fått veldig mange positive 
tilbakemeldinger fra deltagere og innleder 
om den tematikken vi tar opp på DIT, det er få 
andre som diskuterer denne type utfordringer 
i samfunnet. Vi har i år samarbeidet med 
Microsoft, Oslo kommune, Kreftforeningen 
og Helse Sør-Øst om gjennomføringen. Til 
sammen var det 70 deltagere og 15 innledere.

DTL og CRPD
Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i 
kraft 1. januar 2018. Den erstatter fire tidligere 
lover tilknyttet ulike diskrimineringsgrunnlag, 
herunder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
som særlig gjaldt nedsatt funksjonsevne. 

3. juni 2013 ratifiserte Stortinget FN-
konvensjonen for mennesker med nedsatt 

DIT-konferansen: DIT-konferansen 2018 
var særdeles godt besøkt. Statssekretær 
Paul Chaffey og Eirik Årsand, professor 
i e-helse, var blant innlederne.
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funksjonsevne (CRPD). Med denne ratifiseringen 
har funksjonshemmede fått et styrket 
diskrimineringsvern. Norge er forpliktet til å 
bekjempe diskriminering og fremme deltakelse 
på lik linje med andre på alle samfunnsområder. 
Det gjenstår en del ved at konvensjonen må 
implementeres i eksisterende lovverk og 
forvaltningspraksis. Norge har heller ikke ratifisert 
tilleggsprotokollen, så dette blir en kamp videre.

Med likestillings- og diskrimineringsloven 
og FN-konvensjonen har vi fått redskaper vi 
bruker både til argumentasjon mot offentlige 
myndigheter, men også i praktisk arbeid med 
konkrete saker. NHF Oslo har etablert et godt 
samarbeid og kommunikasjon med Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO). Vi har dialog 
omkring saker og vurderer kontinuerlig om 
saker skal meldes til ombudet. NHF Oslo har 
brukt loven i vårt arbeid for et mer tilgjengelig 
samfunn, med likestilling og likeverd for alle. 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
I vår dialog med politikere og beslutningstagere 
vektlegger vi stadig hvor viktig BPA er for 
samfunnsdeltagelse for funksjonshemmede. 
Vi legger 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. 

BPA har også i 2018 vært det temaet med størst 
antall henvendelser til prosjektet «Medlemspleie» 
/Hjelp til selvhjelp. Dette gjelder også 
rettighetskonsulentstillingen som startet 01.06.18. 
BPA-sakene som har kommet inn har vært ganske 
varierte. Det har vært alt fra nye søknader, klager, 
informasjon om hva BPA er, BPA til barn, samtale 
før møte med bydel og deltakelse i møte. Gjennom 
søknader og klager i prosjektet har vi også i 2018 
gjort bydeler oppmerksom på forskrifter og 
rundskriv om BPA. Det å vise til lovverk og rundskriv 
gjør at medlemmene ofte får BPA i større grad. 

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

Helse/rehabilitering
Tilbudet til helsetjenester og rehabilitering for 
våre medlemmer er svært viktig. 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. 

NHF Oslo ser de største utfordringene i bydelene. 
I arbeidet med bydelsbudsjettene ser vi kutt i 
antall sykehjemsplasser og i hjemmetjenestene. 
Lite tilfredsstillende ergoterapitjenester fører til 
ventetid. I 2018 har vi fått færre henvendelser 
fra medlemmer som klager på lang ventetid på 
ergoterapeuttjeneste uten at dette nødvendigvis 
betyr at tilbudet har blitt noe bedre siden i 
fjor. Vi har god nytte av våre brukermedvirkere 
i bydelene og i de ulike helseforetakene samt 
innspill fra medlemmer og enkeltpersoner. 

ORGANISASJON
Årsmøte 
Årsmøtet 2018 ble innledet med et kulturelt 
innslag fra Huseby Signaltropp, regionleder 
Magnhild Sørbotten åpnet deretter offisielt 
årsmøtet 2018. Byråd for næring og eierskap 
Kjetil Lund hilste til årsmøtet og vårt arbeid 
for en mer inkluderende by. Hilsningstaler på 
årsmøtet fra Karl Haakon Sævold, (Sentralstyret), 
Stein Wilmann (Oslofjord Vest) Ann-Marit 
Sæbønes (leder rådet for funksjonshemmede 
i Oslo kommune) På årsmøtet var det 29 
stemmeberettigede. Årsmelding og regnskap 
for 2017 ble enstemmig vedtatt. Videre 
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ble ny rammeplan vedtatt og budsjettet 
fikk sin tilslutning. Nytt styre ble valgt: 

• Magnhild Sørbotten, regionleder

• Karl Haakon Sævold, nestleder (ny)

• Oddvar Skogsletten, styremedlem 

• Geir Werner, styremedlem (gjenvalgt)

• Grete Flattum, styremedlem (valgt for 1år)

• Marius Korsell, styremedlem (ny)

• Ingrid Njerve, styremedlem (ny)

• Hans Jørn Næss, 1. varamedlem

• Jan Egil Aasterud 2. varamedlem (ny)

• Snefrid Bergum, 3. varamedlem (ny)

Årsmøteuttalelse
Årsmøtet vedtok en uttalelse med tittel: 
«Ja til grønn by – nei til utestengelse». 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt 

HEDER-UTMERKELSER 

Lokallagsprisen Ny Giv 
Ny Giv-prisen gikk i 2018 til Handikappede 
Barns Foreldreforening Oslo. Foreningen har 
hatt stor medlemsoppgang og vitalisering av 
organisasjonsleddet. Lokallaget er til stor inspirasjon 
for de andre organisasjonsleddene. Lokallaget 
satser på sosiale og faglig sammenkomster for sine 
medlemmer og er en aktiv bidragsyter i regionen. 

Sølvnåla
Sølvnåla er NHF Oslo sin høyeste interne 
pris. Denne prisen gis til personer som har 
gjort en ekstraordinær innsats for NHF Oslo 
over en lengre periode og som har innehatt 
flere tillitsverv i organisasjonene. Prisen ble 
i 2018 tildelt Reidar Sundby for hans innsats 
gjennom mange år. Reidar har vært leder av 
Rådet for funksjonshemmede i Vestre Aker i 
mange år, han har hatt styreverv i NHF Vestre 
Aker, sittet i brukerrådet til NAV i bydel Vestre 
Aker og hatt en viktig rolle i oppbyggingen 
av Ambassadør i Skoleverket. Sølvnåla ble 
utdelt ved regionens ledersamling. 

NHF Oslos hederspris 
Regionstyret vedtok å dele ut prisen for 2018. 
Prisvinneren er valgt, men grunnet ulike årsaker 
vil overrekkelse av prisen finne sted i 2019. 

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

• Faridah Shakoor, festivaldirektør 
Abloom filmfestival

• Traineeordningen i Oslo kommune 
(ved byråd Aud Kvalbein)

• Ivar Johansen, lokalpolitiker

• Lars Rovik Ødegård, Bioteknologinemnda

NHF Oslo gratulerer alle årets prisvinnere!

Ny Giv: Regionleder Magnhild 
Sørbotten overrakte «Ny Giv-
prisen til representanter fra HBF.

Hilste møtet: 
Leder for rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne 
Ann-Marit Sæbønes hilste 
NHF Oslos årsmøte.
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MEDLEMSUTVIKLING
Norges Handikapforbund Oslo hadde i 
2018 en stabil medlemsmasse. NHF Oslo 
hadde 31.12.2018 1452 medlemmer.

REGIONSTYRET
Regionstyret har avholdt 7 ordinære styremøter 
og behandlet 76 saker i 2018. Regionkontorleder 
har vært sekretær for styret og fulgt opp 
styrets vedtak. Regionstyret har hatt vedtatt 
en virksomhetsplan som legger grunnlaget 
for regionens arbeidet. Styret har arbeidet 
med en rekke interessepolitiske saker som 
TT-ordningen i Oslo, Oslo-budsjettet for 2019, 
universell utforming av reisekjeden, bilfritt 
byliv, BPA, områdereguleringsplan for Oslo 
sentrum samt ulike høringsuttalelser. 

Regionstyret har også ved flere anledninger 
vurdert egen organisasjon, blant annet ansvar 
og arbeidsfordeling i spennet tillitsvalgte og 
administrasjon. Norges Handikapforbund 
er som organisasjon i endring, og regionen 
er en del av dette arbeidet. Styret har 
også måtte ta opp endring som et viktig 
fokusområde i 2018. Regionstyret vedtok i 
2018 å selge våre kontorer i Folke Bernadottes 
vei 2. Det er en løpende diskusjon om den 
økonomiske situasjonen i regionen. 

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

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

Landsforeningslagene
Landsforeningenes virksomhet dreier seg 
først og fremst om likepersonsarbeid og 
informasjon om diagnose og behandlingsformer 
overfor fagpersoner, myndigheter og opinion. 
Tradisjonelt har landsforeningene stått for 
det meste av rekrutteringen til NHF Oslos 
medlemsmasse. LFPS Oslo er det desidert 
største lokallaget i Oslo. Landsforeningene 
har et stor engasjement og tilslutningen til 

Regionstyret: Bak f.v: Odvar Skogsletten, Marius Korsell,  
Magnhild Sørbotten (leder), Karl Haakon Sævold (nestleder) 
 og Geir Werner. Foran f.v: Snefrid Bergum (vara), Hans Jørn 
Næss (vara), Grete Flattun og Ingrid Njerve. Ikke tilstede: 
 Jan Egil Aasterud.

Sølvnåla: Reidar Sundby (t.h) ble tildelt regionens høyeste 
interne utmerkelse, her sammen med regionleder 
Magnhild Sørbotten og regionkontorleder Jørgen Foss.
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lagene har økt i året som gikk. I 2018 hadde 
vi et samarbeid med LFS på Slagdagen, der vi 
gjennomførte en informasjons kampanje. 

NHFU Oslo
Har i 2018 hatt meget stor aktivitet og deltatt 
og arrangert flere samlinger for medlemmene. 
De har et meget aktivt styre som jobber godt 
med å bygge opp NHFU til å bli en god og 
solid organisasjon. NHFU har også i perioden 
hatt betydelig medlemsvekst. Leder for NHFU 
Oslo ble valgt til leder av NHFU Norge. 

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

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 
2015-2019 representert ved Bjørn Hansen (også 
i arbeidsutvalget frem til høsten 2018) og som 
vara Grete Flattun. Rådet gir høringssvar samt at 
de selv setter egne saker på dagsorden. Rådet 
har i gjennomført 5 ordinære styremøter samt 9 
møter i Arbeidsutvalget. Gruppene skal komme 
med synspunkter på høringssaker på sitt felt, gi 
innspill til arbeidsutvalget om aktuelle saker og 
ta initiativ til saker som rådet bør arbeide med 
innenfor dets mandat og arbeidsprogram. 

Det har i 2018 vært avholdt seks møter i rådet. 
På møtet i høst var det finansbyråd Robert Steen 
som orienterte om byrådets forslag til budsjett 
for 2019 og en orientering om ny storbylegevakt 
på Aker ved Medvirkningskoordinator Oslo 
storbylegevakt Ingvild Bryde-Erichsen. På 
vårmøtet var temaene Oslo kommunes 
arbeid med revisjon av felles prinsipper for 
universell utforming. Hvordan kan Oslo bli 
universelt utformet innen 2025? Her var det 
spesialrådgiver Per Torgersen fra byrådsavdeling 
for eldre, helse og sosiale tjenester og 
seksjonssjef Tone Fostervold fra Velferdsetaten 
som orienterte. Deretter orienterte byråd 
for byutvikling Hanna Marcussen om Bilfritt 
byliv, - hvordan dette best kan tilrettelegges 
for personer med nedsatt funksjonsevne.

SAMLINGER OG KURS
NHF Oslo organiserte i 2018 samlinger og kurs 
for medlemmer og tillitsvalgte. Den tradisjonelle 
ledersamlingen ble holdt med godt oppmøte. 
NHF Oslo arrangerte i 2018 tipskveld for NHF 
Vestre Aker, og hadde innlegg på samling for 
NHF nesten voksen. Medlemmer i NHF Oslo får 
tilbud og informasjon om deltakelse på NHF Øst 
omfattende kurstilbud. Brukerrådsrepresentanten 
ble tilbud egne kurs i samarbeid med SAFO.

Ledersamling
14-16.september ble den årlige ledersamlingen 
for lokallagsledere, regionstyret og 
administrasjon, samt andre topp-tillitsvalgte 
i NHF Oslo avholdt. I ånden av endring 
valgte organisasjonen å flytte fredagens 
arrangement til Oslo sentrum i forbindelse 
med kulturnatt. Inspirert av NHFs aksjon med 
#tilgjengelighetsgerilja under Arendalsuka i 2018 
inviterte NHF Oslo til #tilgjengelighetsgerilja 
under Oslo kulturnatt 14. september samme 
år. Stuntet ble en stor suksess, med samarbeid 
på tvers av organisasjoner, nye medlemmer og 
aksjonsrettet aktivitet. Det ble appeller, påfyll 
og tilgjengelighetsgerilja i Oslonatten. Lørdag 
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og søndag var man samlet på Soria Moria hvor 
man fikk faglig påfyll fra ulike aktører, og man 
staket sammen ut veien videre for et felles VI. 

OsloFunker
I 2018 arrangerte NHF Oslo sin debattserie 
Oslo Funker for første gang et frokostmøte. 
Med Oslo Funker ønsker vi å samle mennesker 
på kryss og tvers av organisasjoner og partier 
for å diskutere viktige spørsmål som angår 
personer med funksjonsnedsettelser i Oslo. At 
møtet for første gang ble lagt til dagtid var for 
å nå flest mulig innen det aktuelle temaet. 

Mandag 5. november inviterte vi til 
«Funksjonsnedsettelse i media- hvor er 
mangfoldet» på Deichmanske Majorstua. 
Bakgrunnen for temaet var delt. På den 
ene siden drevet av forskning: I 2014 
kom rapporten «Stort felt – liten dekning. 
Medierepresentasjoner av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne», her slås det fast at 
det var en markant nedgang i antall saker om 
funksjonshemmede i media de foregående 10 
årene. Mange aktører på feltet vårt mener det er 
vanskelig å komme til orde i de store mediene, 
og at dette representerer et demokratisk 
problem med tanke på at funksjonshemmede 
utgjør 17% av Norges befolkning.

På den andre siden var temaet motivert av at 
vår bevegelse har rettet fokus mot NRK etter 
sommeren 2018, dette er det to viktige grunner 

til. Den første er tilgjengeligheten rundt NRKs 
hovedarrangementer under Arendalsuka, hvor 
tilgjengelighetssjef Siri Antonsen beklaget at 
det var for dårlig og lover bedring for neste 
år. Den andre er diskusjonen rundt hvorvidt 
NRK Super er inkluderende overfor barn med 
funksjonsnedsettelser, i dette tilfellet tematisert 
av BlimE-dansen og Ville Aarli-Grøndalen på 7 år.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser er 
selvfølgelig en gruppe som svært gjerne vil se seg 
selv representerte og inkluderte på TV-skjermen 
og i medieproduksjoner, men som så altfor sjelden 
får oppleve dette. På vårt frokostmøte ønsket vi 
å ha en åpen og løsningsorientert samtale, hvor 
vi spør hva som skal til for å se mer mangfold 
i medie-Norge når det gjelder funksjonsnivå. 
Skorter det på vilje eller kunnskap? Hvordan kan 
kunnskapsnivået heves? I panelet satt Hege Tegler 
fra Handikappede Barns foreldreforening, Siri 
Antonsen, tilgjengelighetssjef i NRK og Elisabeth 
Eide, medieforsker og professor på OsloMet

SAMARBEID OG ALLIANSER
NHF Oslo legger stor vekt på å bygge allianser og 
legge opp til samarbeid med ulike organisasjoner 
og interessegrupper. Særlig har vi et godt 
samarbeid med andre organisasjoner innenfor 
vårt interessepolitiske felt. Vi ser at dette 
er en måte å jobbe på som blir viktigere og 
viktigere for å få gjennomslag for våre saker. 
Å være en medspiller til så vel kommunale 
etater, offentlige kontorer som private er svært 

Ledersamling: Byrådssekretær Frode Kyvåg holdt innlegg. OsloFunker: HBFs Hege Tegler i panelet under frokostmøte  
i Oslo Funker.
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viktig for oss. Denne formen for samarbeid 
synes blant annet gjennom vår deltakelse i råd, 
utvalg møter osv. Blant annet bør nevnes den 
tjenesten vår tilgjengelighetsrådgiver bidrar 
med i forhold til utbyggere, arkitekter osv. 
Dette er tjeneste vi yter i all hovedsak gratis 
for å bidra til et mer universelt samfunn. 

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

Prosjektsatsning
NHFs sentralstyre vedtok primo 2018 at NHF 
skal satse mer på prosjektrettet arbeid. Som en 
start på denne prioriteringen ble det opprettet 
fire prosjekter, der prosjektlederne skulle få 
opplæring parallelt med prosjektjobbingen. 
To av prosjektene var tidsbegrenset til 2018, 
og to har varighet til 2019. Prosjektene 
har temaene FN-dagen, Valg 2019, NHF 
for alle og Likemannsarbeid, og ledes av 
henholdsvis Ida C. Freng (NHF Oslo), Nelly 
Torvik (NHF Nordvest), Soraya Baker (NHF 
Nord-Norge) og Gyda Nullmeyer (NHF Øst). 

Eksternt samarbeid
I NHFs strategi «Sammen om en ny tid» står det 
tydelig at organisasjonen skal arbeide for å finne 
alliansepartnere og samarbeidspartnere som gjør 
at vi står sterke som organisasjon. Det er naturlig 
for oss å samarbeide med SAFO organisasjonene, 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
og Foreningen Norges Døvblinde, men 
også Rådet for funksjonshemmede i Oslo, 
Blindeforbundet, Unge Funksjonshemmede 
og med FFO i Oslo. Vi samarbeider også 
tett med andre organisasjoner som Norges 
Idrettsforbund, Frivillighet Norge, Landsrådet 
for Norske Barne- og ungdomsorganisasjoner, 
Norske konsertarrangører, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner. Vi er også 
opptatt av å invitere organisasjoner og 
andre som vil stå sammen i vår sak. 

Bidragsytere
NHF Oslo har hatt en rekke bidragsytere 
gjennom 2018. Disse omfatter blant andre: 
OBOS, Microsoft, Helse Sør-Øst, Oslo 
kommune, Baxt, Strøm-Larsen, Scandic, 
Radisson, Arcasa og Naturbetong. 

Funkisbibliotek
I desember 2018 etablerte NHFU et 
eget «Funkisbibliotek» i NHFs lokaler i 
Galleri Oslo. Opprettelsen ble støttet av 
LNU, og biblioteket er åpent for alle.

Design for all: 
Jørgen Foss (t.h) sammen 
med representanter fra 
vår søsterorganisasjon i 
Luxembourg, under Design 
for All Awards 2018.
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Internasjonalt samarbeid
NHF Oslo ble invitert til årets Design for 
All-prisutdeling i Luxembourg. Under 
oppholdet besøkte vi vår søsterorganisasjon i 
Luxembourg, og utvekslet ideer, erfaringer og 
sammenliknet utfordringer. Selve utdelingen 
bød på en rekke «best cases»-presentasjoner 
og inspirasjon til videre arbeid. 

Nesten Voksen
Som et ledd i strategien med å satse ungt har 
NHF jobbet med å aktivisere og engasjere den 
delen av medlemsmassen som er mellom 25-45 
år. En egen arbeidsgruppe ble satt ned, der 
to av representantene kommer fra NHF Oslo. 
Selve prosjektet styres av NHF Oslofjord Vest. 
NHF Nesten Voksen er et nettverk innenfor 
NHF, og skal være for de som har fått mye 
spennende erfaring i NHFU som nå er på kanten 
til å vokse litt ifra og ønsker mer voksent påfyll 
men er litt usikker på om de er helt klar for 
gå inn i NHF som er gjennomsnittlig 50+.

Abloom
To representanter fra NHF Oslo deltok som 
bidragsytere under årets Abloom-festival i 
Oslo. NHF Oslo har i en årrekke støttet og 
bidratt i festivalen, og festivaldirektør Faridah 
Shakoor er en av de tidligere mottakerne 
av NHF Oslos eksterne hederspris.

OXLO-prisen
NHFs Sadia Jabeen Iqbal ble utropt som 
årets vinner av OXLO-prisen. Hun er den aller 
første funkisen som beæres med denne. 
Iqbal er NHFU-medlem og leder av NHFUs 
minoritetsprosjekt, og ble tildelt OXLO-prisen 
av Oslo kommune. Juryen fremhevet hennes 
inspirerende oppsøkende arbeid overfor familier 
med kvinner og unge med nedsatt funksjonsevne, 
samt at hun er et synlig og aktivt forbilde.

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

Funkisbibliotek:  
Ingrid Thunem fra 
NHFU var primus 
motor bak NHFU 
og NHFs nye 
Funkisbibliotek 
i lokalene på 
Galleri Oslo.
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påfyll og utvikling av brukerrepresentanter 
og samarbeid med for eksempel 
rehabiliteringsinstitusjoner, Abloom og andre. 

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

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

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

NAV-hjelpemiddelsentralen 
NAV-hjelpemiddelsentral er en viktig 
aktør og samarbeidspart for NHF Oslo. 
Regionen sitter i NAV-hjelpemiddelsentrals 
brukerutvalg. NHF Oslo har en nødvendig 
dialog med Hjelpemiddelsentralen. 

Ombud
NHF Oslo har de siste årene hatt et godt 
samarbeid med «pasient- og brukerombudet» i 
Oslo og «sosial- og eldreombudet» i Oslo (POB). 
Dette ombudet er en viktig allianse i forhold til 
rettigheter og tilgang til tjenester både innenfor 

helse og tjenester på kommunalt nivå. 

NHF Oslo sin kontaktperson hos POB 
sluttet i 2018, og vi har ikke fått noen ny 
fast kontaktperson fordi vi ikke har noe 
fast samarbeid. Likevel har vi i 2018 hatt 
en åpen dialog og har kunnet samarbeide. 
Denne kontakten er særlig aktuell når det 
gjelder prosjektet «medlemspleie»/hjelp til 
selvhjelp og rettighetskonsulentstillingen. 

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

Det informeres om ombudene på relevante 
medlemsarrangementer, og har til enhver tid 
infomateriell tilgjengelig. Vi oppfordrer også 
enkeltmedlemmer til å ta kontakt med begge 
ombudene der det er hensiktsmessig. 

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

Tilgjengelige møtelokaler
Når vi arrangerer møter og kurs er vi 
opptatt av at lokalene tilfredsstiller enn 
viss tilgjengelighetsstandard. Dessverre er 
det ikke mange av Oslos samfunnshus og 
utleielokaler som har tatt universell utforming 
på alvor ennå. Vi har et godt samarbeid med 
Sagene samfunnshus som tilbyr utleielokaler 
av tilgjengelig standard til en overkommelig 
pris for en frivillig organisasjon. Vi har også 
lagt en god del arrangementer til Sentralen, 
kulturhuset, Kreftforeningens vitensenter, 
og Deichmanske bibliotek på Majorstuen. 
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Stopp hatprat
2018 har vært Stopp hatprat sitt fjerde år 
siden lanseringen i Norge i 2014 og bevegelsen 
har jobbet mot målet om å skape en 
menneskerettighetskultur mot hatprat blant unge. 
Hvis alle respekterer menneskerettighetene så 
får vi ikke hatprat, derfor må vi sette fokus på å 
styrke menneskerettigheter. Fokuset i 2018 har 
vært på menneskerettsopplæring mot hatprat.

Vi har jobbet med ungdom for 
menneskerettigheter og mot hatprat og opprettet 
et Stopp hatprat akademi som en videreutvikling 
av ungdomsambassadørene, der ungdom er 
forbilder og driver ung-til-ung formidling for 
andre ungdommer, samt et praktikernettverk for 
ungdomsarbeidere og lærere. Vi har samarbeidet 
med flere ulike aktører fra politiet til Operasjon 
Dagsverk og hatt flere større samlinger og kurs 
og holdt workshops for ungdommer i skoler, 
ungdomsråd og ungdomsklubber. Foruten 
ambassadørene og praktikernettverket har vi 
hatt en ungdomskonferanse på Sentralen i Oslo 
der 80 ungdommer fra hele landet deltok og 
programmet bestod av innledning fra politi, 
forskere, personer som har opplevd hatprat og det 
var en panelsamtale mellom statsråden i Barne- 
og likestillingsdepartementet og ungdommer.

Videre har ambassadørene hatt 
representasjonsoppdrag som appeller, 
paneldeltakelse, og stått på stand, vært 
med i innspillsmøter til handlingsplaner og 
forskningsprosjekter. Vi var på Funkisdagen og 

holdt stand, holdt workshop på Storbyweekend 
og for likestillingssenteret i Nordland med fokus 
på funksjonsevne og hatt appell på Landsmøtet 
til NHFU. Vi har også hatt et internasjonalt 
seminar i motnarrativer på Europarådets 
ungdomssenter i Strasbourg. Vi har opprettet 
en e-læringsplattform akademiet.stopphatprat.
no og brukt denne i kurs og opplæring.

Vi har hatt flere aktive engasjerte ungdommer, 
ungdomsarbeidere og lærere aktivt involvert 
i bevegelsen har disse også aktivt vært med å 
gjennomføre aktiviteter og styre retningen på 
bevegelsen og er representert i Stopp hatprat-
styret. At de som deltar anerkjenner arbeidet 
vi gjør kan vi blant annet se da deltakere på 
kurssamlingen for ungdomsarbeidere på Utøya 
nominerte Stopp hatprat til Egmont forlaget 
sine julegave og de ansatte stemte for slik at 
2018 avsluttet med gaveutdeling og mottakelse 
for ambassadørene og kampanjerådgiver. Eirik 
Rise har vært ansatt som kampanjerådgiver 
og hatt hovedansvar for gjennomføring, men 
det har også vært flere andre bidragsytere 
som har vært med å koordinere arbeidet 
med ambassadører og praktikernettverk i 
2018 som har vært aktive i arbeidet fra før.

I 2018 har vi:
• Hatt 35 aktiviteter og nådd over 

2000 personer gjennom disse

• Hatt 14 workshops og 3 nasjonale kurs 
(og et lokalt og et internasjonalt)

• Holdt 7 nasjonale aktiviteter (og hatt aktivitet 
på 6 nasjonale arrangementer i regi av andre)

• Hatt aktiviteter 15 steder i landet, 
nærmere bestemt Bergen, Bodø, 
Drammen, Gardermoen,

• Falstad (Trøndelag), Hamar, Honningsvåg, 
Kristiansand, Kirknes, Lillestrøm, Molde,

• Oppegård, Oslo, Stavanger og Utøya (og 
ett i utlandet - Strasbourg, Frankrike)

STOPP 
HAT
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• Hatt mer enn 15 samarbeidsmøter

• Hatt 11 ungdomsambassadører og 35 
deltakere i praktikernettverket

• Deltatt på 8 relevante 
arrangementer i regi av andre

• Deltatt i 3 forsknings- og kartleggingsprosjekter

• Hatt over 35 støtteaktiviteter/
organiseringsmøter

• Hatt over 800 000 visninger på Facebook

• Hatt 7700 visninger av videoer 
med oss på Facebook

• Blitt omtalt i 18 mediesaker, 
publikasjoner eller nettsteder

AOF 
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er 
en samarbeidspartner i forhold til opplæring 
og kursing av medlemmer og tillitsvalgte. 
NHF Oslo har et formalisert samarbeid 
med AOF Oslo og Akershus, som er den 
avdeling i AOF NHF Oslo ligger under. 

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

KOMMUNIKASJONSARBEIDET 
God kommunikasjonsflyt mellom tillitsvalgte, 
lokallag og administrasjon er en forutsetning 
for en samlet organisasjon med et helhetlig 
og tydelig budskap utad, som igjen er en 
forutsetning for interessepolitisk gjennomslag. 
Det å møtes ansikt til ansikt på kurs og samlinger 
er viktig i denne forbindelse, men også god 
kommunikasjon med medlemsmassen generelt 
og oppmerksomhet i mediene er viktige aspekt. 
I tillegg ser organisasjonen nødvendigheten av 
god kommunikasjon med politikere og byråkrati, 
for at de demokratiske prosessene i samfunnet 
skal kunne opprettholdes på en god måte. 
En helhetlig og samlet kommunikasjon utad 

til medier og sosiale medier er også et viktig 
fokusområde for oss. NHF Oslo ønsker å fremstå 
som samarbeidsvillige og løsningsorienterte, og 
søker å unngå den tradisjonelle «offerrollen» 
funksjonshemmede ofte blir tildelt i media.

Internkommunikasjon
I 2018 har internkommunikasjon primært foregått 
via epost, samt en del i grupper på Facebook-
messenger og videosamtalesystemet Viju. 
Organisasjonskonsulenten, regionleder og vår 
interessepolitiske rådgiver har hatt jevnlig kontakt 
med våre tillitsvalgte og brukerrepresentanter 
i de forskjellige rådene og utvalgene, primært 
via epost, Facebook-messenger og per telefon. 
Vi bruker også en del ressurser på å ta imot 
henvendelser og videreformidle kontakt 
til både Pasient- og brukerombudet, FFOs 
rettighetssenter, Jussbuss og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. I 2018 har det dessuten 
blitt naturlig å sende en del henvendelser som 
tidligere ble sendt ut av organisasjonen til vårt 
nye prosjekt «Hjelp til selvhjelp» /medlemspleie. 

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

Medier
Regionen arbeidet i 2018 opp mot både lokal og 
nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan nevnes: 
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Bilfritt byliv/parkering
«Nå vil byråd Lan Marie Berg øke 
antallet HC-parkeringer i sentrum», 
publisert i Vårt Oslo 28.2-2018

«- Oslo-byrådet stenger funksjonshemmede 
ute», publisert i Nettavisen 7.6-2018

«Nguyen Berg i HC-krangel: - Jeg er personlig 
berørt», publisert i Nettavisen 14.6-2018

«Oslos politikere lyttet til Handikapforbundet. 
Men fortsatt får ikke drosjer lov til å kjøre 
funksjonshemmede til Rådhusets inngang», 
publisert i Vårt Oslo 21.6-2018

 «Oslo sentrum tømmes for handikapp-parkering. 
Selv om det rødgrønne byrådet lovet at det ikke 
skulle skje», publisert i Vårt Oslo, 1.9-2018.

«– Å gjøre byen lettere å ferdes i for folk 
med nedsatt funksjonsevne er en hjertesak 
for oss», publisert i Vårt Oslo 2.9-2018

 «– Respekten for bevegelseshemma sin 
rett til å bruke byen har svikta ein plass», 
leserinnlegg publisert i Vårt Oslo 3.9-2018

«Oslo sentrum tømmes for handikapp-
parkering: — Jeg blir opprørt og lei meg», 
publisert i ABC Nyheter 6.9-2018

«Tester nytt skilt i Oslo sentrum», 
publisert i Dagsavisen 7.12-2018

Tilgjengelighet kollektivtrafikk
«Anna-Maja raser mot kollektivtransporten: 
- Rullestol¬brukere blir stengt ute av Oslo», 
publisert i Dagbladet 11. 7-2018

«– Bussjåførene gidder ikke ta 
med rullestolbrukere», publisert 
i Handikapnytt 11.7-2018

Manglende snørydding
«Kristin er isfast i eget hus», publisert 
i Dagsavisen 16.2-2018

Tilgjengelighet Akershus festning
«Kritisk til heis-løsning», publisert i 
Forsvarets Forum 11.1-2018

«– Burde vært tatt med på råd – tidligere!», 
publisert i Forsvarets Forum 17.1-2018

«Tar selvkritikk», publisert i 
Forsvarets Forum 23.1-2018

Mediesaker: NHF Oslo og organisasjonens tillitsvalgte har gjort seg bemerket i en rekke mediesaker.
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«Stoppet heisprosjekt», publisert 
i Forsvarets Forum 

Handikapnytt

Arendalsuka
«Arendalsuka ikkje open for alle», 
publisert i Aftenposten 18.7-2018

Badesaker
«Sørenga for alle», publisert i 
Aftenposten 3.6-2018 

«Sørenga for alle», publisert i 
Dagsavisen 5.6-2018

«Sier nei til eget handikapbasseng på 
Sørenga», publisert i Handikapnytt 5.6-2018

«Hit, men ikke lenger…», publisert 
i Dagsavisen 8.6-2018

«Nå kan benamputerte Roger Holland 
bade», publisert i Dagsavisen 3.8-2018

«Jeg så den gikk til helvete», publisert 
i Dagsavisen 15.8-2018 

Kvinnedagen
«I klinsj før kvinnedagen», publisert 
i Klassekampen 12.1-2018

Slagdagen
Liveintervju på NRK Radio, 28.10-2018 

Intervju med fotojournalist ved 
OsloMet, 28.10-2018

I tillegg har NHF Oslos kontor ved flere 
anledninger bistått sentralt med å finne caser 
og intervjuobjekter til nasjonale saker som er 
blitt håndtert fra sentralt hold. Herunder et 
samarbeid om leserinnlegget «Kampen mot 
sorteringssamfunnet skjer ikke i livmoren» 
publisert i Dagbladet 19.11-2018. Innlegget 
ble delt flere hundre ganger via Dagbladet 
Meningers facebookside, og hadde et bredt 
nedslagsfelt. Flere landsforeninger og lokallag 
har hatt medieoppslag gjennom året. 

Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er 
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, 
og kom i sin 35. 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 2018, ser vi at Quarten 
dekker varierte områder, med interessepolitikk 

quartenquarten

01/2018 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

Utfordrer 
gjeldende regelverk
NHF Oslos tilgjengelighetsrådgiver Birger 
Nymo utfordrer gjeldende regelverk om heis 
Side 12

Seier for skoleskyss 
Endelig skal barn i skoleskyss- 
ordningen få ta med venner  
hjem i bilen.
Side 6

Blomstrer videre 
Filmfestivalen Abloom kan for sjette år 
på rad notere besøksrekord
Side 15

quarten

02/2018 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

Både i 8.mars- og 1.mai-toget deltok  
NHF Oslo og NHFU Oslo med egne 
kampsaker og paroler i år.

Side 8

Tok til gatene

Parkeringsfokus
Regionen har hatt parkering i 
fokus denne våren.
Side 6

Ferietid!
Dra til sjøs, til fjells eller  
utenlands- mulighetene er mange!
Side 24

quarten

Ny pris  
Regissør Mari Storstein har mottatt 
den prestisjetunge Jonas-prisen.
Side 10

Ferdig flyttet  
En æra på Kringsjå er forbi 
- nå finner du NHF Oslo i sentrum.
Side 4

03/2018 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

NHFU gjorde seg kraftig bemerket 
under årets Pride-parade i Oslo- med 
en 18 meter lang flåte!
Side 8

Rullet på regnbuen

quarten

Sadia Jabeen Iqbal er den aller første funkisen  
som får OXLO-prisen

Sto sammen 
Mandag 29. oktober markerte et samlet 
NHF Verdensdagen for Hjerneslag.
Side 6

Ny generalsekretær 
Sunniva Ørstavik er  
Handikapforbundets nye 
generalsekretær.
Side 16

04/2018 * Region Oslo * Norges Handikapforbund

Første funkis-vinner

Side 10
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som det klart viktigste. 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 2018 har man videreført den betydelige innsatsen 
for å sørge for flere annonser og en bedre økonomi 
for bladet, gjennom egensalg av annonser samt at 
man nå stiller større krav til annonsebyrået som 
har ansvaret for majoriteten av annonsesalget. Vi 
ser gode resultater, både ved at annonsebyrået 
har økt antall sider de selger, samt at vi har klart å 
holde på våre egne annonsører. Stadig flere av våre 
medlemmer blir mer digitale, og i kombinasjon 
med økt miljøbevissthet gjør dette at flere og 
flere ønsker å motta bladet kun elektronisk. 
Ultimo 2018 begynte vi arbeidet med å tilby 
medlemmer som ønsker det bladet elektronisk. 
Listen er stadig voksende, og fra første nummer 
i 2019 vil mange få bladet tilsendt via epost.

Facebook
Facebook-sider hjelper bedrifter, organisasjoner 
og merkevarer med å dele hendelsene deres 
og komme i kontakt med folk. Ved utgangen av 
2018 hadde vi i om lag 1650 som følger oss her, 
en økning på omtrent 200 fra året før. Noe av 
veksten har kommet gjennom annonser, men 
en stor del av den er naturlig tilvekst. Det er ikke 
noe mål for NHF Oslo å ha flest mulig likere på 
vår side, men det er et mål at flest mulig som 
har en tilknytning til vårt arbeid «liker» oss. 
66% av de som «liker oss er kvinner, og 32% er 
menn. Det er nokså jevn aldersfordeling, med 
en viss overvekt av kvinner mellom45-54 år. 
Facebook brukes til å spre informasjon om våre 
arrangementer, få innspill fra medlemmer, samt 
få ut informasjon om ting som rører seg innen 
politikken på vårt område. Facebooksiden vår 
er en kanal der vi søker å nå både medlemmer, 
alliansepartnere og potensielle nye medlemmer, 
men også politikere, byråkrater og alle andre som 
har interesse av våre saker og problemstillinger. 
Terskelen for å legge ut saker er lav. I gjennomsnitt 

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

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

Egen blogg
I 2018 lanserte vi vår nye bloggplattform ved navn 
Oslo F, under årets ledersamling i september. Der 
Quarten er et papirmedium som når ut til våre 
medlemmer, så skal Oslo F være et digitalt medium 
som forhåpentligvis når ut til flere potensielle 
medlemmer og støttespillere. Oslo F skal være en 
tverrpolitisk og tverrorganisatorisk arena for å løfte 
stemmene til personer med funksjonsnedsettelser, 
enten det er innlegg av politisk, personlig eller 
kulturell art. Det langsiktige målet er at vi skal 
få svært mange lesere, at vi skal være tilstede 



34

både på Twitter og andre sosiale medier, og 
at vi skal få annonseinntekter fra bloggen. 
Første innlegg sto dokumentarfilmskaper Mari 
Storstein for, med innlegget «Med lua i hånda». 

ADMINISTRASJON 
Personalliste (kan gjerne settes opp i en tabell 
som grafisk element/for å bryte opp teksten litt)
Jørgen Foss, 100% stilling 
Regionkontorleder 01.01 - 31.12

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

Birger Nymo, 80% stilling 
Tilgjengelighetsrådgiver  01.01 - 31.11

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

Ola Harald Svenning, 100% stilling 
Organisasjonskonsulent 01.02 – 31.12

Eirik Riise , 75% stilling 
Kampanjerådgiver 01.01 – 31.12

Elisabeth Wilhelmsen, 50% stilling 
Rettighetskonsulent 01.01 – 31.12

Linda Åsheim, 20% stilling 
Organisasjonskonsulent, 01.01 – 30.06 

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang 7 personer 
i hel- og deltidsstillinger. Administrasjonen 
er sammensatt slik at den gjenspeiler de 
hovedoppgaver som NHF står overfor. NHF Oslo 
ivaretar på denne måten både sin oppgave som 
pådriver og opinionsdanner, og som serviceorgan 
for våre medlemmer og lokallag. Flere av de 
ansatte er lønnet med ulike prosjektmidler. 

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

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

Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det 
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser 
og ved sammensetning av styret og utvalg. Per 
31.12.2018 er det fire menn og tre kvinner ved 
kontoret. To av seks styremedlemmer er menn. 

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

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

Kontoret sysselsetter flere mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet 
utgjør 2,4%. Totalt utgjorde arbeidsinnsatsen 
5,30 årsverk i 2018. Arbeidsstokken er imidlertid 
ansatt og lønnet fra NHF sentralt. Det har ikke 
blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. Organisasjonen foretrekker 
funksjonshemmede jobbsøkere ved ellers 
like kvalifikasjoner. Personalpolitikken anses å 
være kjønnsnøytral på alle områder. Det ble i 
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perioden avholdt to foreldrepermisjoner som 
til sammen utgjorde en stilling gjennom året. 

NHF Oslo disponerte lokaler i 2. etasje i 
Folke Bernadottes vei 2 på Kringsjå frem 
til første halvår 2018. Kontorlokalene var 
på i alt 300 kvm. NHF Oslo flyttet andre 
halvår inn i nye lokaler i Schweigaardsgate 
12 på Grønland, sammen med Norges 
Handikapforbund, Norges Handikapforbund 
Øst og Norges Handikapforbund Ungdom.

MEDLEMSSERVICE
LIKEPERSONSARBEID 
Likepersonstrategien skal være med å løfte 
likepersonarbeidet i NHF. I regionsammenheng 
betyr dette at regionen har et større ansvar 
i å koordinere likepersonarbeidet som skjer 
rundt i lokallagene i NHF Oslo. Det er nedsatt et 
likepersonutvalg i regionen. Likepersonarbeidet 
har i all hovedsak foregått gjennom 
landsforeningslagene, og mange av dem har lagt 
ned mye arbeid på dette området. Regionkontoret 
i NHF Oslo har vært behjelpelig med å legge til 
rette for arbeidet, og har vært med å utbetale 
tilskudd til likepersonarbeid. Regionene på 
Østlandet har gått sammen for å kunne gi en 
bedre likepersontjeneste for medlemmene. 

Representanter for NHF Oslo har vært 
med i prosjekt innovasjon likeperson hvor 
likepersonarbeidet i hele NHF har blitt jobbet 
med. Her er det lagt frem forslag om blant annet 
en siri-linje. Dette er noe regionen vil vurdere 
fremover som en erstatning for SAFF-linjen slik 
at hele organisasjonen har det samme tilbudet. 

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

Medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp»
Fra 01.01.18 til 01.06.18 hadde prosjektet 
«medlemspleie» /hjelp til selvhjelp sitt 
avsluttende halvår. I første halvår 2018 var det 32 
registrerte saker fra enkeltmedlemmer. Temaene 
med flest henvendelser var det siste halvåret 
av prosjektet BPA, bil, hjelpemidler og bolig. 

De to vanligste arbeidsområdene i prosjektet 
medlemmene har benyttet seg av, er det å 
«finne frem i jungelen» av hva man har krav på 
og søknadshjelp. Det er 18 av 32 saker som har 

Flytting: Etter sommeren 
flyttet NHF Oslo fra Folke 
Bernadottes vei 2 til 
Galleri Oslo i sentrum. 
Regionkontorleder Jørgen 
Foss holdt i flytteprosessen.
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dreid seg om å «finne frem i jungelen», mens 
11 av 32 saker har dreid seg om søknadshjelp. 
Dette inkluderer både søknader og klager. 

Prosjektet har vært et populært medlemstilbud 
som har favnet bredt i organisasjonen. Det 
er kun AMC, NASPA og LFN Oslo som ikke har 
noen registrerte saker på sine medlemmer. 

Hovedmålsettingene har vært å kartlegge 
hva funksjonshemmede trenger og ønsker 
bistand til. Det inkluderer også hva slags type 
hjelp medlemmene vil ha. Medlemmene har 
ønsket søknadshjelp, enten det er samtaler 
rundt søknader, gjennomlesning eller å 
sitte sammen med prosjektkoordinator 
på kontoret og skrive søknader. 

Et annet hovedmål var at arbeidet skal bidra 
til at medlemmene blir mer bevisst på sine 
egne rettigheter, og blir satt bedre i stand 
til å skrive sine egne søknader senere. 

I forbindelse med prosjektets avslutning i 2018 ble 
det gjennomført en stor evalueringsundersøkelse 
blant de som har benyttet seg av prosjektet. 
I evalueringsundersøkelsen ser vi at 85% 
oppgir at de har blitt mer bevisst på sine egne 
rettigheter. Når vi spør om medlemmene 
føler seg bedre i stand til å skrive sin egen 
søknad senere, svarer 54% «ja».

Det siste hovedmålet som bør nevnes er 
inkluderingstiltak. Vi hadde som mål å øke 
antall saker knyttet til medlemmer med 
minoritetsbakgrunn. I prosjektets første halvår 
var det kun 9,4% saker med medlemmer med 
minoritetsbakgrunn, mens det i siste halvår 
av prosjektet var det 59,4% av sakene. 

Tilbakemeldingene på prosjektet har vært 
veldig god. Medlemmene melder tilbake at 
det er bra med et medlemstilbud der man 
kan gjøre noe konkret i enkeltsaker. Tilbudet 
har også ført til medlemsvekst fordi man må 
være medlem for å få denne typen bistand. 

Medlemspleie/ «hjelp til selvhjelp» ble 
støttet av midler fra helse sør-øst. 

For utdypende informasjon om prosjektet 
og evalueringer, les sluttrapport og 
resultater fra evalueringsundersøkelsen. 

Arbeidet i prosjektet ble videreført 
som et fast tilbud gjennom 
rettighetskonsulentstillingen fra 01.06.18. 

Rettighetsarbeid 
Rettighetskonsulentstillingen ble startet 
01.06.18 som en videreføring av prosjektet 
«medlemspleie» /hjelp til selvhjelp. Andre 
halvår av 2018 kom det inn 41 saker, som 
er et rekordtall på antall saker i løpet av et 
halvår. Det viser at tilbudet fortsatt er i vekst, 
og har blitt bedre kjent i organisasjonen. 

Vi ser at de samme temaene går igjen 
her som i prosjektet, men i andre halvår 
av 2018 var NAV-saker nest størst etter 
BPA. Den største aldersgruppen var 31-45 
år med 16 saker. Nest størst var 18-30 år 
med 9 saker. Begge disse aldersgruppene 
er spesielt nevnt i strategien til NHF. 

Det organisasjonsleddet med flest henvendelser 
fra enkeltmedlemmer var LFPS Oslo med 12 saker. 

43% av henvendelsene det andre halvåret i 2018 
er fra medlemmer med minoritetsbakgrunn. 
63% av disse hadde behov for tolk. 

I forbindelse med ny personvernlovgivning, 
GDPR, har det blitt gjort et grundig arbeid 
for å kvalitetssikre rutiner for håndtering 
av sensitive personopplysninger.

I 2018 ble rettighetskonsulentstillingen 
støttet av NHF Vestre Aker. 
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ØKONOMI
NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll 
på både driftsutgifter og inntekter. Regionen 
har et kontinuerlig fokus på den økonomiske 
situasjonen og arbeider for at regnskapet på sikt 
skal gå i balanse. Det er i 2018 arbeidet mye med 
å finne ekstern finansiering for de aktiviteter 
vi gjennomfører. Regionens høye aktivitetsnivå 
er i stor grad er avhengig av finansinntekter 
knyttet til kursutviklingen på vår kapitalportefølje, 
dessverre ser vi at porteføljen slo negativt ut 
i 2018. Vi har i 2018 fått ekstern finansiering 
fra bla. Bufdir, BLD, Helse Sør Øst, UNESCO, 
Erasmus+, Oslo Kommune for å nevne noen. NHF 
Oslo driver ikke med forurensende virksomhet.

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet for 2018 viser et 
overskudd på 8 238 009 ,-. 

 Rent driftsmessig viser regnskapet for 
2018 at NHF Oslo fortsatt har grunnlag 
for fremtidig drift og aktivitet. 

KAPITALFORVALTNING
NHF Oslo har plassert et større beløp i fond 
som blir forvaltet av DnB. Det er lagt etiske 
kriterier til grunn og plasseringen. Det er 
bokført til markedsverdi per 31.12.2018 på 
61 188 760,-. Det er bokført et tap på 1 327 
823 i 2018 etter mange år med gevinst. 

TILSKUDD
Mottatte tilskudd utgjør en viktig del av 
driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det 
mottatt kr 2 093 232,- i tilskudd i 2018.

Oslo kommune
NHF Oslo mottok 485 000,- i grunnstøtte 
fra Oslo kommune. Tilskuddet brukes på en 
lang rekke ulike tiltak. Gjennom tilskuddet 
har det vært mulig å arrangere FunkFest, 
OsloFunker for byens befolkning. Det gir også 
muligheten til å gi ut Oslos eneste tidsskrift 
som retter seg mot bevegelseshemmede. 
Videre brukes midlene på blant annet NHF 

Oslos tilgjengelighetsarbeid, utvikling av egen 
organisasjon og interessepolitisk arbeid for øvrig. 

Helse Sør-Øst 
I 2018 mottok NHF Oslo totalt kr 415 000,- fra 
Helse Sør Øst. Av disse midlene er 125 000,- gitt 
videre til lokallag etter en søknadsprosess. De 
resterende midlene går til å kurs og konferanser, 
samt til å dekke administrative oppgaver knyttet 
til spesialisthelsetjenesten. Det vises til prosjekter 
i årsmeldingen som er finansiert av Helse Sør Øst. 

SAFO Oslo mottok 85 000,- fra Helse 
Sør Øst. Disse midlene er brukt på kurs 
og konferanser, samt til administrativ 
oppfølging av brukerrepresentanter. 

LEIEINNTEKTER 
NHF Oslo har 9 utleieleiligheter, samt utleie til 
barnehage, og to hytter på Vaset i som leies ut til 
medlemmer og andre. Videre har vi annonsesalg 
i medlemsbladet Quarten og på nettsiden. 
Totalt utgjør leieinntektene 1 561 427,- i 2018. 

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 
Testamentariske bidrag og gaver

NHF Oslo mottok i 2018, 61000,- i gaver.  
Vi takker for dette. 

LEGATER
NHF Oslos barne- og ungdomsfond er 
en egen stiftelse. Per 31.12.2018 har 
stiftelsen en samlet kapital på kr 813 967,-
. I 2018 innkom det ingen søknader. 

EIENDOMMER 

Folke Bernadottes vei 2
NHF Oslo eier per 31.12-2018 9 leiligheter, et 
barnehagelokale med uteområder, samt et 
fjernlager i Folke Bernadottes vei 2 på Kringsjå. 
Frem til september hadde NHF Oslo også kontorer 
i bygget som fungerte godt som arbeidsplass og 
sekretariat for NHF Oslo, SAFO Oslo og Stopp 
Hatprat. Regionstyret og andre deler av NHF Oslo 
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sin organisasjon avholdte 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. NHF Oslo flyttet ut av sine kontorer 
i september og solgte en seksjon i så henseende.

Vaset
NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i 
Vestre Slidre kommune. Dette er to hytter med 
til sammen 25 sengeplasser. Hyttene leies av 
medlemmer, organisasjoner og andre. Det er 
behov for oppgradering av hyttene. NHF Oslo 
har det daglige ansvaret for utleieaktiviteten. 

POLITISK LEDELSE OG 
REPRESENTASJON 
REGIONSTYRE OG ARBEIDSUTVALG
Regionstyre består av følgende 
etter årsmøtet 2018:

Leder       Magnhild Sørbotten, ikke på valg 
Nestleder    Karl Haakon Sævold 
Styremedlem  Oddvar Skogsletten (ikke på valg) 
Styremedlem  Geir Werner 
Styremedlem  Marius Korsell 
Styremedlem  Ingrid Njerve 
Styremedlem  Grete Flattun

Varamedlemmer:
1. Varamedlem 2 år Hans Jørn Næss 
2. Varamedlem 2 år Jan-Egil Aasterud 
3. Varamedlem 2 år Snefrid Bergum

Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder 
Karl Haakon Sævold, medlem 
Oddvar Skogsletten, medlem 
Marius Korsell, vara

Valgkomiteen for årsmøtet 2018
Leder      Knut-Owe Karlsen 
Medlem    Reidar Sundby 
Medlem    Arild Engen 
Varamedlem Rikke Danielsen 
Varamedlem  Ragnhild Simonsen

EGEN ORGANISASJON (NHF OSLO)

Likepersonskontakter 2018
Snefrid Bergum

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

 
NHF OG NHFs REGIONER

NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Magnhild Sørbotten ble konstituert som 
nestleder fra april 2018, var inntil det 
sentralstyremedlem og fast medlem av 
arbeidsutvalget (nestleder fra april 2018)

Karl Haakon Sævold (HBF) er sentralstyremedlem 
og ble fast medlem i arbeidsutvalget april 2018.

Medlemstilbud: Medlemmer får ekstra god pris på hytteutleie.
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Prosjektgruppa for 
Talentutviklingsprogrammet (TUP)
Elisabeth Wilhelmsen

Handikapnytts Bladstyre
Magnhild Sørbotten, representant 
NHFs sentralstyre

KOMMUNALE OG ANDRE 
OFFENTLIGE ORGANER 

Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Oslo 2015 - 2019 
Bjørn Hansen, rådsmedlem (frem til høst 2018) 
Grete Flattun, varamedlem 

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

Søndre Nordstrand  -Randi Halden Larsen

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  - Roy Nordahl (vara)

Ullern  - Sadia Iqbal 

Vestre Aker  - Reidar Sundby, Egil Arnesen 

Østensjø  - Mona Elisabeth Rønning, 
Henrik Mæland (vara)

Nordre Aker  - Marit Heggelund 

Nordstrand  - Cathrine Nordhus 

St. Hanshaugen  - Even Pettersen 

Stovner  - Ewy Halseth og Olav Eilifsen (vara)

Alna  - Inger Lise Kristiansen.

Prosjektet «Levende Oslo»
Birger Nymo, medlem (frem til 1.aug 2018)  
Ida C. Freng, medlem

Bilfritt byliv
Birger Nymo (SAFO) (frem til 1.aug 2018) 
Ida C. Freng (NHF Oslo)

Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem (frem til 1.aug 2018)

Handikapprosjektet 
Oddvar Skogsletten, medlem 
Birger Nymo, vara (frem til 1.aug 2018)

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

Velferdsetatens brukerutvalg 
Magnhild Sørbotten 
Jørgen Foss, vara

NAV Oslo brukerutvalg 
Gudrun Jære Hoel, 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 
Arne Olav G. Hope NHF/SAFO 
Marius Korsell NHF/SAFO
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Brukerrådet ved Medisinsk klinikk, 
Oslo Universitetssykehus.
Lilli-Ann Stensdal, LKB, leder (fra oktober 2017)

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus
Snefrid Bergum, LFPS, brukerrepresentant 
SAFO fra november 2015

Øyvind Gerhardsen, LFS 
Knut Storflor, LARS Øst Oslo

Brukerutvalget Ahus
Esben Madsen, LFS

Brukerråd Statped Sør-Øst
Rune G. Huvenes, representant

ANDRE ORGANISASJONER

SAFO Oslo
Magnhild Sørbotten, leder

Jørgen Foss, sekretær og koordinator

SAFO arbeidsgruppe Sør-Øst
Magnhild Sørbotten, medlem

AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant

LFN Oslo 
• Leder per 31.12.2017:  Turid Monsen
• Antall medlemmer per 31.12.2018: 53 

LFN Oslo har hatt aktivitet i 2018. Vi hadde en 
medlemstur med sosialt samvær, og ett var 
julebord med  kurs om rettigheter/ NAV og 
behandlingsmetoder. Det drives kontinuerlig 
likepersonsarbeid i LFN Oslo. Gjennom dette 
er det kontakt med skadde og pårørende. 
LFN Oslo har hatt styremøter og vært 
representert på møter og kurs i regi av NHF 
Oslo og andre NHF regioner (ledersamlinger, 
årsmøter og flere kurs) og LFN sentralt sitt 
årsmøte. LFN Oslo er representert ved UiO 
Ullevål Sykehus brukermedvirkningsutvalg.

NHF Alna 
• Leder per 31.12.2018: Søren Kjendlie
• Antall medlemmer per 31.12.2018: 109

Lokallaget har i 2018 hatt flere turer for sine 
medlemmer og gjennomført medlemssamling. 
Lokallaget har hatt en positiv medlemsvekst 
i året som har gått. Lokallaget har jobbet 
med viktige saker i bydelen som har 
betydning for medlemmene. Laget har 
samarbeidet med andre lokallag som Sagene 
på diverse arrangementer og samlinger. 

Handikaplaget Aktiv  
• Leder per 31.12.18.  Ole Kr. Iversen
• Antall medlemmer: 99

Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden. 
Hovedsaker har vært lagets økonomi og 
behandling av saker fra NHF sentralt og NHF Oslo. 
Ellers har styret også jobbet med planlegging 
og gjennomføring av medlemsmøter, turer 
og fester. Det er avholdt 3 medlemsmøter 
i tillegg til årsmøte, rekefest, høstfest og 
julebord. Godt fremmøte på alle møter og 
fester. Årets tur gikk med Color Line til Kiel og 
hadde denne gangen 33 påmeldte deltagere. 
Lagets økonomi er fortsatt tilfredsstillende.

LKB Oslo (Landsforeningen for kvinner 
med bekkenleddsmerter) 
• Leder per 31.12.18 Vibeke Helander Bolstad
• Antall medlemmer: 92

Laget har hatt høy aktivitet i mange år og har 
funnet fram til faste tilbud som medlemmene 
foretrekker, i tillegg til at det også prøves ut nye 
aktiviteter. Vi arrangerte et mestringskurs 16. – 
18. november for våre medlemmer, i samarbeide 
med LKB Buskerud. Temaet var om hvordan 
kroniske smerter påvirker kroppen vår og hva vi 
selv kan gjøre for å leve et godt liv med smerter: 
Innholdet var kurset «Tankevirus», vannyoga 
og samvær med fokus på egenomsorg og 
kunnskap. Det var flere likepersoner tilgjengelige 
hele helgen på alle våre arrangement.   
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Vi arrangerte et mestringskurs 16. – 18. november 
for våre medlemmer, i samarbeide med LKB 
Buskerud. Temaet var om hvordan kroniske 
smerter påvirker kroppen vår og hva vi selv kan 
gjøre for å leve et godt liv med smerter: Innholdet 
var kurset «Tankevirus», vannyoga og samvær 
med fokus på egenomsorg og kunnskap. Det 
var flere likepersoner tilgjengelige hele helgen. 
Laget har hatt en sommeravslutning på dagtid, 
et julebord i desember og to medlemstreff, et 
på dagtid og et på kvelden. I tillegg har laget 
blant annet familieaktiviteter som kanefart 
og badelandstur. Disse treffene gir familiene 
anledning til å treffes og utveksle erfaringer. 

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

NHF Bjerke
• Leder: Else Thune 31.12.2018
• Antall medlemmer: 50

NHF Bjerke et lag med høy gjennomsnittsalder på 
medlemmene. Også i året som har gått har laget 
arbeidet med å få med flere yngre medlemmer, 
uten å ha lykkes med det. Dette arbeidet trengs 
det å fortsette med for at vi skal klare å holde 
aktiviteten oppe. Lagets aktiviteter har gått 
noe ned i det styret har valgt å satse på kvalitet 
fremfor kvantitet Man har holdt egenandelene 
i fellesarrangementene meget lave for å gjøre 
terskelen for deltakelse så lav som mulig.

I tillegg til avholdelse av styremøter og 
deltakelse i lokalt off. utvalg og ledersamling 
på Soria Moria, har laget i år arrangert 
følgende samlinger: årsmøte, medlemsmøte, 
Kieltur, tur til Flor og Fjære i Rogaland, 
høsttur til Oset høyfjellshotell, og julebord.

NHF VESTRE AKER 
• Leder: Elsa Oterhals 
• Antall medl. pr 31.12.18: 82

Vi har i 2018 hatt tre styremøter,  samt årsmøte. 

I januar arrangerte vi medlemskveld med pizza 
og underholdning. I mai var vi på busstur til 
Domkirkeodden, og i juni hadde vi vårt årlige 
vårtreff på Finnerud. I september hadde vi 
medlemstur til Strømstad. I november ble 
det arrangert et medlemsmøte på Hovstua 
med foredrag av rettighetskonsulent Elisabeth 
Wilhelmsen. Temaet var bl.a: BPA, bilsøknader, 
hjelpemidler, hjemmesykepleie. Vi hadde julebord 
på Hotell Bristol der 26 medlemmer deltok. 
Ellers har laget to representanter i Rådet for 
funksjonshemmede i Vestre Aker Bydel, og vi 
har deltatt på NHFs årsmøte og ledersamling.

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
• Leder per 31.12.18: Marianne Graham Hjelmen
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 281

Laget har hatt 6 styremøter, samt 
kontinuerlig kontakt via mail. LARS Øst/Oslo 
kan vise til en rekke aktiviteter i 2018: 

Årsmøte og påfølgende medlemsmøte 
om BPA med Prima Assistanse. 

Medlemsmøte på Sunnaas i samarbeid med 
brukerkonsulentene og treningsgruppa på 
Aker. Programmet for kvelden inneholdt 
presentasjon av treningstilbudet og en 
treningsøkt fra Studio 99 og informasjon av 
Anne Lannem om dagtilbudet i Studio 99. Vi 
hadde besøk av stiftelsen «Håptimisten» som 
holdt et interessant foredrag om stiftelsen før vi 
avsluttet med informasjon om hva LARS gjør. 

Østlandssamlingen som ble holdt på Scandic 
hotell på Fornebu med ca. 75 deltagere i nydelig 
sommervær. På programmet sto bl.a. visning av 
Phoenix Instinct Travelbag som er spesialdesignet 
for rullestolbrukere, Hovedforedragsholder 
Gunhild Bottolfsen holdt spennende foredrag 
om bloggen sin med temaer som; bolig, bil og 
reiser for personer med nedsatt funksjonsevne.
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Våre samarbeidspartnere hadde stands som 
mange besøkte. Etter programslutt var vi 
på båttur med «Sjøen for alle». Det ble 2 
flotte turer hvor medlemmene fikk en enkel 
servering om bord. Kvelden ble avsluttet 
med felles middag og sosialt samvær.

Oppstart av treningstilbud i Studio 99 LARS 
Øst/Oslo får låne treningslokalene av Sunnaas 
sykehus 2 kvelder i uka, tirsdager og torsdager 
fra kl. 16.30 – 19.00 og her tilbys medlemmer 
og andre med funksjonsnedsettelser å trene 
på tilpassede apparater. Det er trening med 
instruktør 1 time hver tirsdag, ellers er det åpent 
for egentrening. Tilbudet er populært og mange 
er innom og trener både 1 og 2 ganger pr. uke. 

Medlemskveld med tema benskjørhet/
osteoporose i Studio 99 på Aker helsearena 
med foredragsholder Erik Fink Eriksen, 
professor/lege/daglig leder av Spesialistsenteret 
Pilestredet Park med lang erfaring og 
forskningsbakgrunn vedr. osteoporose og 
andre skjelettsykdommer og Thomas Glott, 
klinikksjef/lege på Sunnaas sykehus HF. 

Spinalseminaret ble holdt på Scandic hotell 
i Asker med 90 deltagere.  På programmet 
stod bl.a.«Basal og klinisk forskning på 
ryggmargsskade" v/seksjonsoverlege Mark 
Züchner fra nevrokirurgisk avd. på Rikshospitalet, 
informasjon om Treningslab Studio 99 v/daglig 
leder Britt-Marie Rak og kveldstreningstilbud 
i Studio 99 i regi av LARS Øst/Oslo v/
Marianne G. Hjelmen. Det var informasjon og 
stands med våre samarbeidspartnere; 
Boots HomeCare og Coloplast. Kvelden 
ble avsluttet med hyggelig julebord.

Vi takker Helse Sør-Øst for økonomisk 
støtte til denne viktige samlingen! 

Styremedlemmer har deltatt i forskjellige 
prosjekter de har blitt forespurt om å delta i. Laget 

har i perioden hatt et medlem i brukerutvalget 
på Sunnaas sykehus og på Catosenteret. Laget 
har et godt samarbeid med NHF og NHF Oslo. 
Laget har et godt samarbeid med Sunnaas 
sykehus, bl.a. i forbindelse med Studio 99. 
Det er arrangert likemannsarbeid gjennom 
samtalegrupper og annet. Etter alle lagets 
aktiviteter har man sosialt samvær og en liten 
matbit. Her drives mye likemannsarbeid. Laget 
har hatt en tilfredsstillende finansiell situasjon 
i 2018 som er styrket av bingoinntekter.

LFPS Oslo (polioskadde) 
• Leder per 31.12.2018    Phuoc Tan Le
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 227

LFPS Oslo har avholdt fire medlemsmøter 
og 8 styremøter i 2018. Laget har stor fokus 
på sosiale aktiviteter, og medlemsmøtene er 
populære blant medlemmene. 18 -19 aug 2018 
ble det arrangert et likepersonseminar på 
Soria Moria. Seminaret var svært vellykket og 
tilbakemeldingene var gode. Laget har en aktiv 
likepersonstjeneste med 8 grupper som har 
møter med faglig tema og sosialt samvær. Vi 
får stadige flere nye medlemmer. Laget deltar 
aktivt i Norges Handikapforbund Oslo sitt arbeid, 
og er representert både på interne og eksterne 
møter/konferanser. Økonomien i laget er god.

Handikappede Barns Foreldreforening
• Leder per 31.12.18: Rikke Danielsen
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 157. 

Antall styremøter: 4 styremøter i HBF Oslo samt 
deltagelse i 2 styremøter sammen med HBF 
Akershus. Vi har i tillegg hatt hyppig kontakt 
over telefon og e-post. Vi har nå fått et aktivt 
styre med 8 medlemmer og 2 varamedlemmer 
som deltar i styremøtene når det passer. 

Aktivitet: Laget har videreutviklet samarbeidet 
med HBF Akershus. Medlemmene i HBF 
Oslo og HBF Akershus deltar på hverandres 
arrangementer. HBF Oslo har hatt ansvaret 
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for 3 av arrangementene og gjennomført 2 i 
fellesskap med Akershus. HBF Oslo har i 2018 
jobbet med å rekruttere flere medlemmer 
med resultat 12 flere i 2018. Ellers har vi 
jobbet noe med interessepolitiske saker og 
sendt høringsuttalelser om skoletransport, 
TT og HC parkering. To av lagets medlemmer 
er politisk oppnevnte medlemmer i Rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo. 
Laget har deltatt på NHF Oslos årsmøte og 
HBF sentralts årsmøte med henholdsvis 2 og 3 
representanter. Vi har fått enda flere av lagets 
medlemmer på e-post liste. Økonomi: Lagets 
økonomi er bra med en del midler på konto. 

ALF Oslo
• Leder per 31.12.18: Geir Werner
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 27

ALF Oslo har hatt 4 styremøter i perioden. Vi 
gjennomførte en medlemstur med guide til Kreta 
i februar, der vi lærte mye om Kretas historie og 
hvordan livet på øya fungerer. ALF Oslo inviterte 
også alle medlemmene til kaffetreff og hyggelig 
samvær mandager i sesongen på Marienlyst 
minigolfpark. Vi har også en stående invitasjon til 
alle i NHF til gratis spill fredager og halv pris ellers. 
ALF Oslo har også fått egen adresse/kontor som 
vi kan ta imot personer som trenger hjelp. Vi har 
startet oppbygging av informasjonsmateriell til 
en omreisende pop up informasjonsstand som 
vi tenker skal brukes fra høsten 2019. ALF Oslo 
bygget også et lite minigolf område på Storo 
storsenter som holder åpent om sommeren. Her 
skal vi også dele ut en del materiell. Vi har hatt 
ganske høy aktivitet men det har dessverre vært 
begrenset deltakelse på flere av aktivitetene.

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

Selv om LFS OA organisatorisk ligger under 
NHF Øst er det naturlig for oss å ha et godt 
samarbeid med NHF-Oslo da vi har mange 

medlemmer bosatt i vår hovedstad. Første 
onsdag i hver måned utenom juli og august 
arrangerer vi «Slagkafe» i Sagene Samfunnshus. 
Bakgrunnen er å skape et månedlig sosialt 
treffsted for våre medlemmer i Oslo. Dette 
er et tiltak som blir satt stor pris på. 

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

LFS samarbidet med NHFU Oslo og LFS 
sentralt om en bevisthetsdag rund slag og 
slag appen. Med stand på Nasjonalteatret 
t-bane stasjon. Sam har vært en bidrags yter 
til samlinger og aktiviteter i NHF Oslo. 

NHF Sagene
• Leder per 31.12.2018: Roger Holland 
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 57

NHF Sagene har som tidligere samarbeidet god 
tog nært med lokalagene Ullern og Alna. Vi har 
arranger felles turer og samlinger. Laget har 
tatt ansvar for NHF Oslo sin 1.mai markering. 
Laget har stilt villig opp på flere markeringer 
og aktiviteter gjennom året som har gått. Laget 
har arrangert flere styremøter i perioden. Laget 
jobber aktivt i lokalmiljøet, laget dekker også 
Grünerløkka. Gamle Oslo og St.Hanshaugen.  

NHFU Oslo
• Leder per 31.12.2018: Tamarin Varner
• Antall medlemmer pr. 31.12.18:  112

Det har vært stor aktivitet i NHFU det siste 
året, stryet har hatt 8 styremøter og tatt opp 
38 saker. NHFU har hatt flere stands både 
på Sunnas Sykehus og EL-innbandycupen. 
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Sommeravslutningen ble avholdt på 
Tusenfryd med om lag 20 deltager. Det er 
blitt holdt flere appeller; Stolthetsparaden, 
Pride FN-dagen 3.desember. NHFU hadde 
landsmøte, hvor NHFU Oslo var veldig delaktig. 
Laget har deltatt i utvekslingsprogrammet 
med Fedoma i Malawi. NHFU har hatt en 
rekke saker på trykk i media i 2018. 

ALF Offshore
• Leder per 31.12.2018: Torbjørn Mathiassen
• Antall medlemmer pr. 31.12.18:   42

ALF Offshore stiftet 08.05.2014 med formål 
å ivareta Offshorearbeidernes sak innenfor 
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening. ALF 
Offshore er et lokallag og er organisatorisk 
underlagt NHF region Oslo. Det har i perioden 
2018 vært avholdt få møter. Det har vært 
kommunikasjon med sentrale politikere firmaer 
og fagforeninger med tanke på å få til riktige 
utredninger og riktige erstatningsutbetalinger. 
Medlemsmøter, likepersonsarbeid og kontakt 
med politikere og byråkrater krever store 
ressurser. Dette er ressurser som i hovedsak 
foreløpig er bekostet av ALF. Styret retter en stor 
takk til de som har vært aktive i vårt arbeid.

NHF Ullern
• Leder per 31.12.2018: Steinar Hammerstad
• Antall medlemmer pr. 31.12.18: 31

Antall styremøter: 1 styremøte i tillegg til 
årsmøte og diverse kommunikasjon på e-post 
og telefon. Laget er avhengig av samarbeid 
med andre handikaplag for å kunne få til flere 
arrangementer for våre medlemmer. Vi forsøkte 
å inngå samarbeid med Vestre Aker handikaplag 
om felles arrangementer, men det ble ikke noe av. 

10. juli 2018 arrangerte vi i samarbeid med 
Alna og Sagene handikaplag rekeaften 
for våre medlemmer på Solvik camping. 
11 NHF Ullern medlemmer deltok.

29. november 2018 arrangerte vi julebord 
for medlemmer og assistenter på Soria Moria 
hotell, Holmenkollen med 26 deltakere. NHF 
medlem Henriette Nilsen er medlem i Rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i Ullern bydel. Kasserer var delegat på NHF 
Oslos årsmøte. Vi søkte om Extra midler og 
forskjellige stiftelser, men fikk avslag. 

Planer for 2019 er foreløpig aktiviteter som ble 
gjennomført i 2018 som blir rekeaften på Solvik 
Camping og julebord på Soria Moria. Vi jobber 
med å finne flere støtteordninger vi kan søke på 
for å bedre økonomien så vi kan arrangere flere 
saker. Økonomien blir dårligere hvert år med 
solid underskudd, og vi bruker av reservene. 
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