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Regionlederen mener

Det er et uttrykk som heter at en ulykke kommer sjel-
den alene. Det er kanskje ikke et uttrykk at en krise sjelden 
kommer alene, men det er kanskje det som hadde passet 
aller best for å beskrive situasjonen i organisasjonen vår og 
i samfunnet for tiden. Samtidig har vi stått i utfordrende 
tider før, og kommet ut av det med både ære og organisa-
sjonen vår i behold. En slik situasjon krever at vi omstiller 
oss, tenker nytt og snur alle steiner. 

Den ene krisen jeg snakker om er naturligvis korona-
krisen vi befinner oss midt oppi. I skrivende stund er det 
nesten to måneder siden samfunnet og organisasjonen vår 
omtrent over natta måtte i en form for isolasjon og hvor 
fysiske møteplasser plutselig var helt utelukket. Dette kom 
som et slags sjokk på oss alle, og mange måtte avlyse sine 
årsmøter, sommerturer og andre aktiviteter, noe som er 
veldig synd. Vi i regionstyret og i administrasjonen brukte 
noen uker i en slags sjokktilstand før vi begynte å tenke 
hvordan vi kunne omstille oss og jobbe på nye måter. Vi 
kom raskt i gang med digitale møter for hele regionstyret, 
og det har blitt arrangert en rekke digitale seminarer i 
organisasjonen vår i mange regioner. For eksempel se-
minarer om BPA, hvordan å takle hverdagen i isolasjon, 
hvordan å avholde digitale årsmøter osv. Vi føler nå at vi er 
relativt operative på digitale plattformer og får jobbet med 
det viktige samfunnsoppdraget vårt. Samtidig savner vi de 
fysiske møteplassene, og vi har også mange arrangementer 
og prosjekter som vi nå ikke vet når og hvordan vi skal 
få gjennomført. Vi får ikke gjort annet enn å stå på, være 
nøye med å unngå fysisk kontakt og vente på at samfunnet 
på en eller annen måte kan åpne mer opp igjen. 

Den andre krisen, eller kanskje heller en krevende situa-
sjon, som vi står i organisasjonen vår er en usikker økono-
misk fremtid. Organisasjonen har blant annet mistet store 

bevilgninger fra Norsk Tipping, og det er tydelig at man 
ikke kan drive på samme måte som man har drevet, hvis 
driften skal være økonomisk bærekraftig. Det gjelder også 
vår region, som har større utgifter enn vi har inntekter, 
og som i løpet av noen år bør kunne bli selvfinansierende 
og gå i null. Vi har nå satt ned et økonomiutvalg innad i 
regionstyret som skal se på alle mulige måter å redusere 
kostnader på. Dette er et krevende og stort arbeid, men 
det er nødvendig og viktig at vi tar tak i dette nå. I praksis 
ser vi på alt fra lokaler til fremtiden til dette regionbladet 
og muligheten for digitale møter i stedet for fysiske. Vi ser 
også at det vil bli et behov for å jobbe mye prosjektrettet i 
årene fremover, og finansiere enda mer av aktivitet og drift 
gjennom prosjekter. 

Dette er et stort arbeid som vi håper å komme gjennom 
med både Innlandet som egen region og med våre ansatte i 
behold. Samtidig har vi ingen garantier for noe av dette, da 
denne situasjonen angår organisasjonen vår som helhet, 
og organisasjonen må ta de grepene som trengs for å sikre 
videre drift, da vårt formål og samfunnsoppdrag tross alt 
er det viktigste, og er selve grunnen til at vi eksisterer. 
Avslutningsvis vil jeg bare si at hvis det er noen lokallag 
som føler et ønske om å hjelpe regionen i denne krevende 
økonomiske situasjonen så er dette svært kjærkomment. 
Dette er selvfølgelig helt frivillig, og jeg er klar over at de 
ulike lokallagene har svært ulik økonomi. Uansett håper 
jeg dere er med og støtter oss i ånden i dette arbeidet, og at 
vi kan fortsette det gode arbeidet vi har gjort som region 
Innlandet i mange år til! 

Med det ønsker jeg dere en god sommer, at dere holder 
dere friske og at dere får gode opplevelser der hvor dere er. 

ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj

Regionleder
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Vi tar på oss store og små oppdrag innen verksted, karrosseri og lakk på alle bil-
merker. Lang erfaring og riktig utstyr gjør at du kan stole på oss for å få jobben gjort.

Volden 11, 2656 Follebu - Telefon: 61 22 95 68 - www.follebubil.no 

Bilpark:
I 06565 Drosjene Lillehammer Taxi er det i dag

i alt 27 personbiler/stasjonsvogner. 
3 drosjer med 8 seter/passasjerer.

3 med 16 seter/passasjerer.

8 og 16 seters minibusser er bygd for
håndtering av rullestol

Fra 1. juli benytter vi bestillingsappen TaxiFix

Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565                  Kundeservice: 61222020

www.06565.no

- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

-  Tilstede i hele Norge og Sverige

-  Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport

- Tilstede i hele Norge og Sverige

- Besøk oss på: www.litra.no

Lokaler med sjel til leie 
 www.mustadnaeringspark.no

FJELLVANG TRANSPORT AS

Fjellvang Transport AS
Skrautvålsv. 971, 2943 Rogne

Tlf.: 900 35 440 / 911 45 646
post@fjellvangtransport.no

www.fjellvangtransport.no
Facebook: Fjellvang Transport

STYKKGODS/PARTILAST • TRANSPORT OG LØFT AV BRAKKER, BÅTER, 
BILER, CONTAINERE, MASKINER, TAKKONSTRUKSJONER O.L.

Pukk og grus
Hovemoen Grustak: 61 27 06 30 

Øyer Grustak: 90 16 64 20 
Åndalen Pukkverk: 61 14 07 70 

Lillehammer Pukkverk: 45 23 76 64 

  
E-post: litragrus@veidekke.no  

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

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg
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Joruns tanker

2020 har vært et merkelig år, og det meste tyder på at 
også resten av året blir annerledes enn vi alle hadde sett for 
oss.  Det er nå over to måneder siden Norge «stengte ned», 
og alt ble endret nesten over natta. For vår del betydde det 
å pakke ned pc`en på kontoret og rigge opp hjemmekon-
tor, og avlyse alle fysiske møter og samlinger på ubestemt 
tid. Vi har i mange år brukt videomøter mellom ansatte i 
NHF, men nå har det blitt den eneste måten vi kan møtes 
på. Regionstyret har gjennomført flere møter på video, 
og den digitale kompetansen har gjort et kvantesprang. 
Hvor lenge dette blir situasjonen vet vi ikke, kanskje kan 
vi åpne gradvis opp vi også, kanskje kan vi treffes fysisk til 
høsten?  Det vet vi ikke per i dag, men vi håper selvsagt at 
vi kan lette litt på de strengeste restriksjonene. Samtidig 
er det viktig å huske at NHF både har mange tillitsvalgte 
og ansatte som er i høyrisikogrupper. Vi innførte derfor 
restriksjoner på både samlinger og reiser før resten av 
Norge, og av samme grunn er det vel også realistisk at vi 
beholder noen restriksjoner lenger også. 

Det er en krevende tid, ikke bare fordi vi må endre 
arbeidsform og møteplasser. Men, fordi dette er en krisetid 
også på andre måter.  Allerede før Korona kom til Norge, 
så var det klart at NHF måtte gjennom en omfattende 
økonomisk veiendring. Tallene viser svart på hvitt at da-
gens økonomi ikke er bærekraftig over tid, og vi må både 
få inn flere inntekter og redusere flest mulig kostnader i 
alle ledd.  Så kom altså Korona, som har skapt enda større 

økonomiske konsekvenser som legger seg utenpå den opp-
rinnelige situasjonen. For vår region betyr det blant annet 
nedgang i annonseinntekter, og bortfall av bingoinntekter 

Regionstyret har i skrivende stund fått i oppdrag av sen-
tralstyret å lage en analyse av hvordan vi som region kan 
bli selvfinansierende innen 2023.  For en region som det 
meste av tiden har vært avhengig av til dels store driftstil-
skudd fra sentralleddet, så er dette en formidabel oppgave. 
Vi jobber nå med å lage en analyse hvor vi snur på alle 
steiner og tenker nye tanker om både inntekter, utgifter og 
oppgavefordeling. Vi ønsker å være både realistiske, men 
samtidig positive, til nye løsninger og foreløpig i analysen 
har vi like mange spørsmål som svar. 

Og – midt opp i alle økonomiske prognoser, tall og 
Excel-dokumenter- så er fortsatt det aller viktigste saken 
vår,- samfunnsoppdraget vårt – å kjempe for et fullt ut 
likestilt samfunn. Det skal vi alle sammen, både ansatte og 
tillitsvalgte holde høyest, også i krevende tider som dette.  

Jeg ønsker alle en fin mai og sommer, så håper jeg at vi 
«ses» på en eller annen måte om ikke så lenge! 

  

- Jorun



BO MIDT I HJERTET AV VALDRES!
Scandic Valdres ligger idyllisk til ved bredden til Strandefjorden, sentralt i Fagernes. 

Her fi nner du både hyggelige butikker og spektakulære turområder rett utenfor døren. 
Hos oss nyter du god lokal mat og drikke, og våkner opp til Scandic sin prisbelønte frokost 

hver morgen. Vi har også et stort treningssenter med basseng og badstue. Velkommen!

VALDRES
Tlf. 61 35 80 00 | scandichotels.no/valdres

SENTRALT I  FAGERNES
GRATIS PARKERINGSVØMMEBASSENG & TRENINGSSENTER

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med informasjon om universell utforming i 
Statsbyggs offentlige bygg som universiteter, museer, trafikkstasjoner med mer. 
Bygg for alle kom med ny publikumsvisning høsten 2019. 

Prøv selv på: byggforalle.no

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

TILGJENGELIGHET I OFFENTLIGE BYGG
Bygg for alle er Statsbyggs nettsted med 
informasjon om tilgjengeligheten i over
735 av våre offentlige bygg som høyskoler, 
museer, trafikkstasjoner med mer.

STATSBYGG.NO 

Besøkende kan velge bygning, se  
detaljer om de enkelte lokaler og mulige  
hindringer på veien til besøksmålet.  
Prøv selv på: byggforalle.no

Foto: Rampen i Eidsvollsbygningen

775

7

- annonser



Fo
to

: c
ol

ou
rb

ox
.c

om

8

Jørgens hjørne

Veldig spesielle tider har tvunget oss til å finne nye 
løsninger for å få vært sammen og for å få jobbet for saken 
vår. Ofte har digitale løsninger blitt beskrevet som asosiale 
og hemmende for god gammeldags sosial kontakt, men de 
siste månedene har også vist oss det enorme potensialet 
som ligger i digitale løsninger når fysiske møter ikke er et 
alternativ. 

Webinar, zoom, pexip, mute – fremmedordene kom 
nesten like raskt som pandemien. Riktignok opplevde un-
dertegnede og sikkert mange med meg de første par ukene 
med hjemmekontor og stadig strengere tiltak i samfunnet 
som kaotiske. I takt med at alle planlagte fysiske aktiviteter 
og møter ble lagt på is og kalenderen ble tommere og 
tommere føltes det litt som at alt vi jobber med og jobber 
for forsvant. Heldigvis tok det ikke lang tid før organisa-
sjonen begynte omstillingen, og vi kom i gang med bruk 
av videoløsninger både for interne møter og for utadrettet 
aktivitet. I NHF Innlandet gjennomførte vi i løpet av de 
første ukene digitalt regionstyremøte, og vi fikk etter hvert 
også arrangert vårt første webinar, et digitalt seminar. 
Webinaret handlet om hvordan man kan gjennomføre 
årsmøter i lokallagene uten å møtes fysisk.

Vi i regionen har full forståelse for at den digitale kom-
petansen er ulik hos våre medlemmer, og at det for mange 

oppleves vanskelig å skulle ta i bruk digitale løsninger. 
Samtidig er det viktig å huske på at akkurat for tiden er al-
ternativet til digitale løsninger å ikke ha kontakt i det hele 
tatt. Noen fordeler er det så absolutt også med digitale løs-
ninger. For det første sparer man seg for reiseutgifter, man 
kan møte folk fra langt unna på kort varsel, og regionale 
grenser blir mer visket ut. Nå håper vi alle at samfunnet 
etter hvert kan komme tilbake til den gamle normalen så 
snart som mulig, men kanskje tar vi med oss en økt digital 
kompetanse og en evne til å tenke litt annerledes etter alt 
dette. 

Det ser jo også ut til at ting i samfunnet gradvis åpner 
opp igjen, så får vi håpe at den positive utviklingen fortset-
ter, og at vi kanskje allerede i år kan møtes fysisk igjen. 
Samtidig tror jeg at noen av de digitale løsningene kom-
mer til å bli værende også når samfunnet åpner opp, fordi 
de faktisk gir nye og andre muligheter til å møtes og til å 
planlegge. 

- Jørgen

REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent



Dele med deg
Banken med 
=kundeutbytte

En gang i året deler vi ut 
kundeutbytte til alle våre 

kunder. Kunnskap, gode råd, 
trygghet og opplevelser 

deler vi med deg hele året.

sparebanken-hedmark.no

- annonser
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Gran kommune kurset i BPA  
av NHF og  
Geir Lippestad

Av: Jørgen Wien, organisasjonskonsulent

I regi av Landsforeningen for Ryggmargsskadde ble 
folkevalgte og ansatte fra Gran og også fra de andre 
Hadelandskommunene invitert inn til et halvdagsmøte 
med tema brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Der 
fikk de høre om hvordan ordningen kan se ut på sitt 
beste, og hvordan kommunene kan sørge for en best 
mulig BPA-ordning, uten at de trenger å sprenge kom-
munebudsjettet. Snarere tvert-i-mot – BPA er en rimelig 
tjeneste. 

Geir Lippestad har et sterkt engasjement for BPA-
ordningen, og har et personlig perspektiv med BPA i 
familien da hans datter hadde BPA over mange år, 
noe som ga familien muligheten til å være en familie 
og leve sine liv. Det ga fremfor alt datteren frihet til å 
styre egen hverdag. Lippestad har også stålkontroll på 
de juridiske aspektene knyttet til ordningen. Monica 
Haugen er NHFs interessepolitiske rådgiver, og har et 
minst like stort engasjement for å spre budskapet om 
ordningens ofte godt skjulte muligheter og hvordan den 
bør organiseres for å gi personen med assistansebehov 
den friheten ordningen er intendert å gjøre. Både de 
folkevalgte og administrativt ansatte tilstede satt lyd-
høre gjennom foredraget og uttrykte stor begeistring i 
etterkant. Opplegget var faglig fundert, samtidig som 
det tok opp aspekter som er viktige for kommunen, som 
økonomi. 

Dette kurset var arrangert av LARS, men NHF 
Innlandet har et mål og et ønske om å nå ut til alle kom-
muner i fylket vårt med et slikt opplegg, og håper vi vil 
få muligheten til å tilby noe slikt i fremtiden. Kurs av 
høy kvalitet er dessverre ikke gratis, og vi jobber med 
å finne prosjektfinansiering til å kunne tilby slike kurs 
også til andre. 



11

Geir Lippestad og Monica Haugen 
hadde få problemer med å holde på de 
fremmøttes konsentrasjon under sitt 
foredrag på Gran. Foto: Jørgen Wien
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54 millioner til 
TT-ordningen i Innlandet 

I løpet av de første månedene av 2020 og overgangen til en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune mottok vi i administrasjonen i NHF 
Innlandet mange spørsmål knyttet til ordningen, og det med rette. Vi hadde dessverre ikke så mange klare svar å gi, og det virket sågar som om 

fylkeskommunen selv heller ikke enda var helt sikre på hvordan dette skulle se ut. 

Ved overgangen til 2020 mottok alle som var under 
TT-ordningen 1800 kroner på sine kort, og dette skapte 
naturligvis både usikkerhet og frustrasjon hos mange 
med et langt større behov enn dette. 1800kr tilsvarer 
ikke mange turene hvis man bor litt unna sentrum i 
sin kommune eller region. Samtidig var beskjeden fra 
fylkeskommunen at det ble jobbet med saken, og at det 
ville komme mer informasjon etter hvert. 

Først kom beskjeden om at Innlandet fylkeskommune 
hadde bevilget 24,1 millioner kroner til TT-ordningen, 
og i slutten av april kom gladmeldingen om at 
fylkeskommunen hadde fått tilslag på en statlig bevilgning 
på 54 millioner til ordningen. I følge fylkeskommunens 
nettsider er den statlige bevilgningen øremerket blinde/
svaksynte og rullestolbrukere. De sier at dette betyr 
at alle brukere av TT-ordningen får 4000kr gjennom 
fylkeskommunens bevilgning, og at blinde/svaksynte og 

rullestolbrukere hver får 50 000kr gjennom midlene fra 
den statlige bevilgningen. Videre sier de at de er glade 
for å kunne tilby denne ekstra bevilgningen som vil gi 
mottakerne muligheten til å leve mer aktive liv. 

Vi i NHF Innlandet er glade for at den nye TT-
ordningen endelig begynner å ta form, etter en periode 
med mye usikkerhet for brukerne av ordningen. Videre 
håper vi at ordningen vil sikre muligheten til å leve 
aktive liv for alle med nedsatt funksjonsevne, ikke bare 
de som er rullestolbrukere eller blinde og svaksynte. 
NHF Innlandet har brukermedvirkere representert 
i det fylkeskommunale rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, som sørger for at våre medlemmers 
perspektiver er godt ivaretatt. 

Tekst: Jørgen Wien Foto: colourbox.com 
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G
1. mai-appell 

ratulerer med dagen

Tove Linnea Brandvik 
Forbundsleder
Norges Handikapforbund

Første mai feires også i en unntakssituasjon. Behovet 
for solidaritet, fellesskap og vern om grunnleggende verdier 
forsterkes av en krise.

En appell i en digital 1. mai-feiring. Lite ante vi at da 
dette året startet, at dette skulle være den eneste muligheten 
til å samles mange samtidig. 2020 har satt oss på en prøve. 
En prøve vi må løse sammen. 

Jeg er funksjonshemmet. Tidligere brukte man som 
oftest uttrykket «handikappet» for å beskrive «sånne som 
meg». Man antar at begrepet stammer fra det engelske 
«cap-in-hand»- altså det «å stå med lua i hånda». Ikke et 
ukjent begrep for fagbevegelsen, med andre ord! Kampen 
fagbevegelsen og funksjonshemmedes organisasjoner 
kjemper er grunnleggende den samme. Retten til 
beskyttelse mot maktovergrep. Retten til økonomisk 
sikring. Retten til en trygg alderdom. Retten til utdanning 
på like vilkår for alle. Retten til likestilling.

Rettighetene er laget i en sterk forvissning om at 
utjevning av makt krever lover og rettigheter som verner 
individet mot utnyttelse og undertrykkelse. Fordi vi vet 
diskriminering skjer fordi det er noe feil ved samfunnet- 
ikke fordi det er feil med folk!

Solidariteten mellom yrkers- og aldersgruppen har tatt 
oss gjennom den første fasen av pandemien. Noen tok på 
seg smittevernutstyret, andre sørget for at vi fikk handlet 
mat, eller at vi fikk vasket lokalene vi trengte å bruke.

Noen måtte gå hjem og vente på at smitten kom under 
kontroll. På noen få uker økte antallet arbeidsledige i Norge 
fra 3,8 prosent til skyhøye 15,3 prosent. Uten vernet mot 
total mangel på inntekt ville konsekvensene blitt enda mer 
dramatiske. 

Alle har vi i en eller annen form vært vernet av 
ordningene som fagbevegelsen har kjempet frem. Men for 
noen av oss er veien frem til et likestilt samfunn fremdeles 
lang. 
Noen brutale fakta om funksjonshemmedes  
muligheter i Norge i dag: 

•	 Mange sto allerede utenfor arbeidslivet- hele 66 
prosent av landets funksjonshemmede.

•	 Kun 1 av 10 boliger er tilgjengelige for 
funksjonshemmede.

•	 Du må melde ifra senest 48 timer før du skal ta toget, 
og er likevel ikke garantert å komme med.

•	 Manglende timer med brukerstyrt personlig assistanse 
gjør at mange ikke kan komme seg ut av hjemmet sitt. 
Eller de må velge mellom en dusj eller det å tilbringe 
en ettermiddag med venner og familie.

•	 En undersøkelse fra 2014 viser at 80% av landets skoler 
ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede.

Vi vet godt hvem som betaler den høyeste prisen i 
kriser. Det er de som faller utenfor i utgangspunktet. Er du 
diskriminert, så blir diskrimineringen enda sterkere når 
kriser oppstår. 

Rettigheter som verner deg fra utnyttelse, som 
sørger for at det ikke lenger handler om veldedighet og 
undertrykkelse, men rettigheter som du har som menneske 
og innbygger. Vi skal ikke står med lua i hånda. Vi skal gå til 
forhandlingsbordet med rak rygg.

For oss har krisen vist tydelig hvordan lover og regler 
verner majoriteten. Tjenester til funksjonshemmede ble tatt 
bort over natten. Familieomsorgen oppstår på nytt som det 
grunnleggende sikkerhetsnettet vi står igjen med når alt 
kommer til alt.

Diskrimineringen av funksjonshemmede blir begrunnet 
med biologi. Akkurat slik andre diskrimineringsgrunnlag 
har erfart historisk. Vernet mot diskriminering ligger i lover 
og holdninger. Vi trenger et skifte i synet på mennesker. Det 
er feil med samfunnet som skaper diskriminering- ikke feil 
på folk!

I dag, på 1. mai, vil jeg vil jeg si takk til fagbevegelsen 
som har gitt oss rettighetene som gjør det mulig å komme 
gjennom store kriser. Takk til dere som kjempet for 
velferdsstaten og den grunnleggende verdien av mennesket. 
Takk til alle medlemmene i Handikapforbundet som daglig 
kjemper for likestilling og helt grunnleggende rettigheter. 
Takk til alle dere som faktisk mener at naboen er like 
viktig som dere selv. Vi trenger dere alle sammen med oss 
for å sikre at alle får det samme vernet og beskyttelsen av 
lovverket.

Likestilling er ikke en luksus for godværsdager. Det 
sikkerhetsnettet som tar oss gjennom uvær, kriser og krig. 
Vi kan ikke løfte nasjoner alene. Nasjoner kan bare løftes i 
flokk.
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G J Ø V I K
Vi støtter Norges Handikapforbund 

Hedmark Oppland
Kreativ hilsen fra Gjøvik kommune, 
seksjon tilrettelagte kulturtilbud i samarbeid 
med Pascal Norge 
– Kultur for alle

N O R D - A U R D A L

G A U S D A L L I L L E H A M M E R N O R D R E  L A N D

Alt av Rørleggertjenester
www.agnror.no  •  Tlf. 957 87 998

Per Reboli AS
2920 Leira i Valdres

Tlf. 61 36 25 55

G R A N

L U N N E R
 

TP-Elektro AS
Tlf: 977 91 955

Dokka 
Begravelsesbyrå AS

 2870  Dokka
Tlf. 61 11 20 00

Bakken og Bakken A/S
Skrautvålvegen 33, 2900 Fagernes

Tlf. 61 35 77 00

Grinakerlinna 115, 2760 Brandbu
Tlf : 900 11 097 • stein.skedsmo@gmail.com Tlf. 61 27 52 52 • www.ilsetra.no

Alsberg 
Elektriske AS

Gausdalsv. 695, 2625 Fåberg
Tlf. 61 26 48 98

Ø S T R E  T O T E N

Ø Y E R

Ø Y S T R E  S L I D R E

Skogsdrift og trefelling,
brøyting og vedlikehold av veg

970 23 370 helge.fjelltun@hotmail.com

Bygdinvegen 1891, 2943 Rogne

H A M A R

E L V E R U M

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen

Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus til 
ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70    918 08 038

e-post: ellen@gholt.no

Vang, Brynsåsen, Sørli og Rudshøgda.
Vi leverer alt av matjord, sand og pukk til ditt byggeprosjekt.

Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg
Tlf. 62 53 69 70  Mob. 918 08 038

e-post: vang@gholth.no

K O N G S V I N G E R

Brugata 3, Postboks 126
2381 Brumunddal • tlf. 62 34 79 60
post@brdal-regnskap.no • www.brdal-regnskap.noStangeveien 111, 2306 Hamar

Tlf. 62 54 32 00  •  Epost: hro@hamjern.no

 
 

 

 

 

Tlf. 922 14 595
Konsulenttjenester

Gullvask personbil kr 150,-

R I N G S A K E R

Bilskade og lakk – Lastebillakkering 
Tlf: 95496000  •  Web: www.westrum.no

S T A N G E

Mestermur AS
Grindalsvegen 3, 2405 Elverum
Tlf. 977 00 667 • 957 33 626

www.mestermur.no

Mårvn. 14, 2211 Konsvinger
Tlf: 62 88 81 33 • Epost: post@gholth.no

H A M A R

- annonser
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Likestillingssenteret, Funkibator AS og NHF skal 
fortsette å besøke ungdomsskoler i tre år til. Her fra 
besøk på Lena Ungdomsskole. Foto: Jørgen Wien
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- Tre nye år med skolebesøk

Tre nye år med skolebesøk  
for 9.-klassinger!  

Høsten 2019 gjennomførte Norges Handikapforbund, Likestillingssenteret og Funkibator AS fem skolebesøk for 9.-klassinger på ulike ungdomsskoler 
i Oppland. Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUFDIR), og nå har BUFDIR bestemt seg for å støtte 

prosjektet vårt over tre nye år! 

ti i året over de tre neste årene. Dette betyr mye for alle 
involverte parter i prosjektet, og vi ser virkelig frem til å 
dra ut til skolene igjen og spre det glade budskap. Nytt 
i denne prosjektrunden er at vi også skal inkludere FN-
konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i opplegget vårt. I tillegg skal vi knytte til oss en 
masterstudent som skal være med på skolebesøkene 
og se etter holdningsutvikling over tid på skolene. Vi 
planlegger nemlig å besøke de samme skolene over tre år, 
og dermed vil vi få gitt tre årskull vårt aktivitetsopplegg. 

Vi er svært klare for å sette i gang med opplegget 
vårt, og planlegge de kommende skolebesøkene. 
Samtidig er jo fortsatt situasjonen veldig uavklart 
med tanke på korona-viruset. Vi ser at elevene vender 
tilbake til skolene, men vi vet enda ikke om vårt 
opplegg kan gjennomføres med det første med tanke 
på smittevernsrestriksjoner. Vi står i alle fall klare  til å 
komme oss ut til skolene så snart muligheten byr seg!

Tekst: Jørgen Wien

Prosjektet består av et heldags skolebesøk for elever 
på 9. trinn, og har som mål å skape en økt forståelse og 
normalisering av det å leve med en funksjonsnedsettelse. 
Elevene får både et foredrag fra Geir Arne Hageland og 
Torstein Aanekre fra Funkibator AS, før de gjennom 
fire ulike aktivitetsposter får testet både egne fysiske 
evner og refleksjonsevner. Rullestolbasket pleier å være 
en umiddelbar slager under skolebesøkene, men også 
blindestafett, refleksjonsoppgaver og det å få prøve å 
kjøre trapp med rullestol og gå med avstivede ben er 
også populært blant de fleste. En digital kunnskapsquiz 
elevene gjennomfører på begynnelsen og slutten 
av skoledagen er en fin pekepinn på om elevenes 
kunnskaper og holdninger har endre seg i løpet av dagen. 
Som regel har det vært en endring i positiv retning, og 
flere tror på slutten av skoledagen av en person med en 
funksjonsnedsettelse kan få barn, kjøre bil og jobbe enn 
de tror på begynnelsen av skoledagen. 

Det er med veldig stor glede vi mottok budskapet om 
at BUFDIR vil la oss gjennomføre 30 (!) nye skolebesøk, 
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Årsmøtesesong avlyst

Årsmøtesesongen 
som ble avlyst 

Mars måned er årsmøtetid, og 2020 var i utgangspunktet intet unntak. Flere av lokallagene i Innlandet gjennomførte i slutten 
av februar og starten av mars sine årsmøter, og vi i regionen var i full gang med planlegging av vårkonferanse for regionen i 

april. Så kom viruset og samfunnet ble stengt ned omtrent over natta. 

Tekst og Foto: Jørgen Wien

I vår organisasjon har vi mange medlemmer i risikogrup-
pen, og føringene fra sentralt i organisasjonen vår var at 
vi skulle avlyse alle fysiske møter også før regjeringens 
strenge tiltak ble innført. Naturligvis en helt riktig beslut-
ning slik som vi så at situasjonen utviklet seg i mange 
andre land, og utviklingen som kanskje var i gang også 
i Norge. Nå tidlig i mai kan det se ut som tiltakene har 
vært svært suksessfulle, samtidig som gjenåpningen av 
samfunnet så smått er i gang igjen. Vi vet ikke hvordan 
situasjonen blir fremover, ei heller når vi i vår organisa-
sjon igjen kan møtes ansikt til ansikt. Samtidig ligger det 
i kortene at vår organisasjon med mange medlemmer i 
risikogruppen ikke blir de første som åpner opp igjen. 
I slutten av april arrangerte vi et digitalt seminar, et så-
kalt webinar, om hvordan lokallagene kan gjennomføre 
årsmøter digitalt. Man er da avhengig av å ha en videoløs-
ning og at medlemmene har den digitale kompetansen. 
Vi har forståelse for at dette ikke er like lett for alle, og det 
er derfor også åpnet opp for å ikke gjennomføre årsmøter 
i år i lys av situasjonen. Da blir styret sittende frem til 
neste års årsmøte. Men kanskje viktigere enn de avlyste 
årsmøtene er alle de avlyste medlemsmøtene, sommer-
turene, likepersonsaktivitetene og andre faste aktiviteter 

for alle dere medlemmer der ute. Vi føler med de som 
savner sitt vanlige tilbud i NHF, og vi håper naturligvis 
at disse aktivitetene blir mulig å gjennomføre i overskue-
lig fremtid. Inntil videre er det ikke åpnet for dette (i det 
denne teksten skrives). Hvis det blir åpnet opp igjen for 
fysiske møteplasser etter hvert så vil det informeres ut til 
lokallagslederne. I mellomtiden kommer vi til å prøve å få 
til noen digitale møteplasser for regionens medlemmer, 
kanskje også med foredrag om aktuelle temaer. Følg med 
på Facebook eller e-post etter hvert for mer informasjon 
om konkrete digitale arrangementer. 
Ellers må vi bare oppfordre dere alle om å ta vare på 
dere selv og andre, og prøve å kose dere på de måtene 
dere kan når vi nå går inn i en veldig spesiell sommer. 
Vi i administrasjonen og regionstyret jobber på fra våre 
respektive hjem ved hjelp av digitale løsninger, og vi har 
troa på at vi også kan påvirke samfunnsutviklingen selv 
uten fysiske møter. Kanskje har overgangen til digitale 
løsninger faktisk gjort det enklere å delta i ulike møter 
med andre organisasjoner, politikere osv. Vi gjør i alle fall 
vårt beste for å se mulighetene og ikke begrensningene 
når det kommer til vår nye digitale hverdag. 

NHFU Innlandet var et av 
lokallagene som akkurat 
rakk å avholde sitt årsmøte 
før Norge ble stengt ned. 
Foto: Jørgen Wien
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Takk til alle våre 
annonsører 



Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14 
2815 Gjøvik

Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
2515 Gjøvik
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Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger

NHF Innlandet
Regionkontorleder: 
Jorun Granberg  
979 59 322 
Jorun.granberg@nhf.no

Organisasjonskonsulent: 
Jørgen Wien 
907 24 929 
Jorgen.wien@nhf.no 

Regionstyret: 
Leder: 
Shaqir Rexhaj 
906 03 969 
Shaqir_hrexhaj@hotmail.com

Nestleder:  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

Styremedlemmer: 

Synnøve Bratlie 
62 57 80 41/ 408 75 342 
synnbra@online.no

Tor Guttormsen 
934 40 296 
tgut@online.no

Remi Johansen 
917 79 008 
Remi.johansen@me.com

Trond Wæhler 
957 35 665 
pansy@live.no  

Anders Nupen Hansen 
976 43 232  
anders@totalsport.no 

Ungdomskontakt: 
Hanna Fu Man Koppang  
907 18 045 
Koppang.hanna@yahoo.fr

Lokallagene: 
NHF Land  
Arild Flaten 
911 37 453  
ariflate@online.no

NHF Valdres 
Gerd Kongslien Bjerkli 
900 82 490 
gerdbjerkli@live.no

NHF Toten 
Jon Andrè Engen 
904 73 815  
j.loevdal@online.no /  
peterbilt@hotmail.no 

NHF Gjøvik 
Leif-Erik Engen 
920 91 883 
Lerik-en@online.no 

NHF Hadeland 
Kelly Galloway 
934 42 644 
kellygalloway1973@hotmail.com 

NHF Lillehammer og Omegn 
Øystein Espelund 
906 39 330 
oysesp@gmail.com 

NHF Vågå 
Kåre Bakken 
916 90 334 
Kaareba2@online.no 

NHF Løten 
Steinar Aas 
986 29 077 
s-aas3@online.no  

NHF Elverum og Omegn 
Gunvor Olbergsveen 
62 41 19 37

NHF Skjåk 
Mari Langleite Barrusten 
918 01 228 
jobarrus@online.no 

NHF Glåmdal 
Svein Bjørklund 
901 79 276 
svein@east.no

NHF Hamar og Omegn 
Synnøve Bratlie 
62 57 80 41 / 408 75 342 
synnbra@online.no

NHF Trysil 
Brynhild Lysfoss 
971 83 437 
blysfoss@bbnett.no 

NHF Stor-Elvdal og Rendalen (kontakt) 
Eli Oddveig Olsen 
901 36 173  
Elioddveig.olsen@gmail.com

NHF Sel (kontakt) 
Hans Eglum 
911 28 840 
heglum@online.no 

Handikappede barns 
foreldreforening 
HBF Innlandet (kontakt) 
Irene Dillerud  
930 33 694 
irene.dillerud@online.no

Landsforeningen for kvinner  
med bekkenløsningsplager 
LKB Innlandet (kontakt) 
Ann-Jorunn Magnussen 
450 27 625  
annjorunnmagnussen@hotmail.com

Landsforeningen for amputerte 
LFA Innlandet (kontakt) 
Randi Mellem 
916 39 145  
Rin-mel@online.no 

Landsforeningen for 
ryggmargsskadde
LARS Innlandet 
Anders Nupen Hansen 
976 43 232 
anders@totalsport.no

Landsforeningen for polioskadde 
LFPS Oppland 
Annelise M. Krågsrud 
915 32 749  
perkraag@online.no 

LFPS Hedmark 
Mona Myrer 
456 05 790 
Mona.myrer@gmail.com 

Landsforeningen for slagrammede
LFS Oppland  
Kirsten Engen 
924 50 739 
Kirsten_1946@yahoo.no

LFS Hedmark 
Heidi Myrvold  
916 88 093  
heidi_myrvold@live.no

Landsforeningen for nakkeskadde 
LFN Hedmark (kontakt) 
Mona Lie  
934 27 019  
monalie.1970@gmail.com


