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Dam ekspress søknadsverksted i februar, før
koronaviruset. Forhåpentligvis kan vi snart
møtes på denne måten igjen. Foto: Jørgen Wien
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ANSVARLIG REDAKTØR
Shaqir Rexhaj
Regionleder

Regionlederen mener

Igjen skal jeg snakke litt om endringer og utfordringer
i vårt arbeid. Det har jeg gjort ganske ofte de siste årene,
men det betyr ikke at det ikke skjer mye positivt og spennende i regionen vår. Alle endringer åpner nye muligheter,
og i årene fremover skal vi endelig bli eksperter på å få
større prosjekter!

Foto: colourbox.com

Vinteren og våren med korona-nedstengning var
krevende og slitsom for oss alle. Vi ble alle påvirket på en
eller annen måte, og noen mer enn andre. Derfor var det
en veldig følelse av frihet da vi nærmet oss sommeren og
det så ut som om vi til en viss grad kunne vende tilbake
til noe som liknet en normaltilstand. Det vil si, at vi i alle
fall kunne møtes ansikt til ansikt igjen, ikke bare over
internett. Nå har sommeren og første del av høsten vist at
det ikke var så enkelt, og at vi må fortsette å være svært
varsomme også i tiden fremover. Vi har allikevel rukket å
gjennomføre et fysisk regionstyremøte, med god avstand
og klare smittevernstiltak. Møtet var av det spesielle slaget
av flere grunner. For det første var det veldig flott å se
hverandre igjen etter lang tid, men det var også møtet hvor
vi takket av vår kjære regionkontorleder Jorun, som skal
over i ny jobb. Hun har gjort en kjempeinnsats i sine år
som regionkontorleder og kommer til å bli savnet. Slik sett
går vi inn i en høst hvor vi får endringer på regionkontoret
og hvor vi dessverre fortsatt må ta svært store hensyn til virussituasjonen i vårt arbeid. De økonomiske utfordringene
i organisasjonen vår er absolutt fortsatt til stede, og vi har
også her en viktig jobb foran oss fremover for å sikre en
bærekraftig drift av regionen og hele NHF.
Når det gjelder regionkontoret så vil organisasjonskonsulent Jørgen Wien ta over som fungerende regionkontorleder og være alene på regionkontoret vårt på
ubestemt tid. Vi er sikre på at Jørgen kommer til å plukke
opp hansken og gjøre en god jobb, men samtidig blir det
enda viktigere å prioritere når det kun er en person ansatt
i vår region. Jørgen skal prioritere de arbeidsoppgavene
som er nødvendige for å sikre god drift av regionen, og

han skal sammen med oss i regionstyret først og fremst
prioritere aktiviteter som bidrar til likestilling av funksjonshemmede. I dette arbeidet blir det også enda viktigere
enn tidligere å finne prosjektmidler og tenke prosjektrettet
i vårt arbeid, for å sikre inntekter og aktivitet. Tiden med
store frie driftsmidler er forbi, og vi må bli vant til å finne
prosjektfinansiering før vi kan igangsette aktivitet. Dette er
helt essensielt i årene som kommer, og dette er et arbeid vi
vil satse mye på og gjerne vil få med dere i lokallagene på
om dere ønsker det. Vi vil derfor sørge for å arrangere flere
søknads-workshoper etter hvert.
Når det gjelder arrangementer utover høsten må vi
dessverre melde at det ikke blir noen fysisk høstkonferanse
i oktober. Vi har sett på mulighetene for å arrangere noe
som er innenfor retningslinjene for smittevern, men med
en usikker situasjon som den vi har nå i august/september så har vi bestemt oss for å ikke legge opp til ei fysisk
samling i oktober. I stedet vil vi gjennomføre en serie av
digitale møter rundt den samme tidsperioden. Dette vil
ikke bli en lang dag, som fungerer dårlig når alt er digitalt,
men heller flere ulike små foredrag og samlinger over flere
dager. Følg med på vår Facebookside for mer informasjon
om dette etter hvert. Informasjon vil også gå ut til alle
lokallagslederne.
Jeg ønsker dere alle en spennende og god høst, til tross
for at korona-situasjonen fortsatt henger over oss. Vi skal
klare oss gjennom dette, og snart kan vi forhåpentligvis
møtes igjen som vi pleide. Inntil da håper jeg at vi ses over
skjermen, eller at dere tar opp telefonen og ringer om dere
har noe på hjertet.
Optimistisk hilsen,
Regionleder Shaqir Rexhaj
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- annonser

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

Fjellvang Transport AS
Skrautvålsv. 971, 2943 Rogne

Tlf.: 900 35 440 / 911 45 646

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.

post@fjellvangtransport.no
www.fjellvangtransport.no
Facebook: Fjellvang Transport

8 og 16 seters minibusser er bygd for
håndtering av rullestol
For enklere bestilling av bil kan du benytte
bestillingsappen TaxiFix
Adresse: Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 06565
Kundeservice: 61222020

- Over 100 års erfaring med transport
- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

- Over 100 års erfaring med transport
- Over 100 års erfaring med transport

-

Tilstede i hele Norge og Sverige

-

Besøk oss på: www.litra.no

- Tilstede i hele Norge og Sverige
-

Besøk oss på: www.litra.no

www.06565.no

Autorisert Regnskapsførerselskap

Lise’s Regnskapsservice AS

Glassverkveien
3520Jevnaker
Jevnaker
Glassverkveien1616,A,3520

Tlf. 61 31
00,31Fax206100
31 19 99
Tlf:2061
E-post: post@lrs-as.no, Hjemmeside: www.lrs-as.no
La oss hjelpe deg med det vi kan, slik at du kan gjøre det du kan.
Din lokale samarabeidspartner innen
Regnskap – Lønn – Fakturering – Remittering – Skatt

Mandag - Lørdag 07:00 - 23:00
Søndag stengt
Hauggata 6 - 2850 Lena
Telefon 61 16 02 33
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- annonser
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BO MIDT I HJERTET AV VALDRES!
Scandic Valdres ligger idyllisk til ved bredden til Strandefjorden, sentralt i Fagernes.
Her finner 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!
Tlf. 61 35 80 00 | scandichotels.no/valdres

VALDRES
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REGIONKONTORLEDER
Jorun Granberg

Joruns tanker

2020 har vært året for Korona og økonomi, og vi har
brukt veldig mye tid på å finne løsninger som kan gjøre
NHF mer økonomisk bærekraftig i årene fremover. Det
betyr å lete under alle steder etter midler til de gode prosjektene, å kutte alle kostnader der vi kan – samtidig som
vi setter likestillingskampen i høysetet som aldri før.
2020 er også mitt siste år i NHF. I midten av september
starter jeg i ny jobb i NAV, og da starter en ny epoke for
min del. Selv om jeg slutter etter eget ønske, så er det veldig
vemodig. Jeg har hatt over fire flotte, lærerike og innholdsrike år i NHF, og har lært utrolig mye. Det viktigste jeg har
lært kan oppsummeres i to punkter;

• Mangfold er en verdi i seg selv, og noe vi skal sette
høyt på grunn av, ikke til tross for.
• Likestillingskampen for funksjonshemmede er vår
tids mest glemte likestillingskamp. Og den er bare
så vidt i gang.
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NHF er en viktig stemme og kraft i denne kampen. I
mine år i NHF har jeg med glede sett den nye strategien
spre seg i hele organisasjonen, ikke bare i ord men også i
handling. Vi har fokus på diskriminering og likestilling i
et større perspektiv, og det har flommet over av nye aktive
NHF`ere – både som tillitsvalgte og ansatte. Det lover godt
for fremtiden! Det er krevende å leve i kontinuerlig endring
og det er krevende med anstrengt økonomi. Men, så lenge
NHF har et så klart og tydelig mål som alle er omforent
om, så er jeg sikker på at NHF vil komme ut på «andre
siden» som en levedyktig og sterk organisasjon.
Jeg vil gjerne få takke alle jeg har samarbeidet med disse
årene. Lokallag og landsforeninger, medlemmer, brukerrepresentanter og likepersoner, SAFO-samarbeidet og
regionstyret som jeg har vært veldig tett på hele tiden. Det
har vært en fantastisk reise, ikke en kjedelig dag, og dere
har lært meg masse.

Lykke til videre!
- Jorun

Foto: colourbox.com

Etter en rar høst og sommer, kom endelig høsten. Vi gikk
inn i sommerferien med håp og tro på at høsten skulle bli
mer normalisert – og at vi endelig kunne møtes mer fysisk
igjen. Men, da august kom så vi snart at det ikke var tilfelle.
Det ser ut som vi vil måtte leve i denne nye «Korona-tiden»
enda en god stund. Det betyr for vår del at vi fortsatt må
satse mest på digitale møteplasser der hvor vi er mange, og
vente med de store årlige samlingene som vi er så glade i.

- annonser

É22 80 08 00

Vi er på www.scandichotels.no/ringsaker
og treffes på ringsaker@scandichotels.com
eller telefon 623 50 100

DIN ELEKTRIKER
www.edvardsen-elektro.no
Tlf. 62 51 86 00 / 994 22 182

PMS:116c

Jostein Svendheims vei 8-10,
2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 82 88 28
marked@norskebacker.no
www.norskebacker.no

Trenger du hjelp ut av avhengigheten? Vi har ingen ventetid – ring oss i dag!

62 55 05 60 | vangseter.no

Ta livet tilbake
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REDAKTØR
Jørgen Wien
Organisasjonskonsulent

Jørgens hjørne

Det er ingen hemmelighet at organisasjonen vår står
i en krevende økonomisk situasjon, med sviktende inntektsgrunnlag. Et massivt endringsarbeid er allerede i gang
hvor man ser på alle muligheter for både å få utgiftene ned
og å finne nye former for inntektsstrømmer. Som et ledd
i den prosessen har sentraltstyret i NHF vedtatt en midlertidig ansettelsesstopp. Det betyr at når Jorun Granberg
i september går over i en ny jobb hos NAV Vestre Toten,
så må man finne krefter internt i organisasjonen til å ta
over hennes oppgaver. Som et resultat av dette tiltrer jeg
som fungerende regionkontorleder i midten av september,
samtidig som det ikke kommer noen ny organisasjonskonsulent inn i mitt sted.
Først og fremst er det synd å miste Jorun som kollega og som en dyktig regionkontorleder, dernest blir
det utfordrende å skulle løse alle arbeidsoppgavene som
trengs på et regionkontor med en stilling i stedet for to.
Stikkordet i denne prosessen er prioriteringer og en økt
bruk av tillitsvalgtressurser. Selv om endringsprosesser
alltid er krevende så ser jeg også her mange muligheter og
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stort potensiale. Ved å måtte prioritere bort noen oppgaver
blir man virkelig tvunget til å sette seg ned og finne ut hva
som er det viktige man gjør, og hva som er mindre viktig.
Kanskje kan vi slutte helt med visse ting, eller de kan gjøres
på en mindre ressurskrevende måte.
For min er det klokkeklart at vi skal fortsette å gjøre alle
de tingene som bidrar til økte rettigheter og likestilling for
funksjonshemmede. Jeg mener også at den utadrettede
aktiviteten blir svært viktig for å oppnå full samfunnsmessig likestilling. Så må vi se hva som må prioriteres bort,
som kanskje ikke bidrar så mye til denne likestillingen.
Det blir også viktig å spille på ressursene som finnes i
regionstyret og nettverksgruppene vi har i regionen vår.
Regionkontoret får stadig henvendelser av ulik karakter,
og det er gull verdt for meg å kunne sende disse videre
til ressurspersoner som har mer kunnskap enn meg på
området. Vi kommer naturligvis til å yte dere i lokallagene
vår service fra regionkontoret som tidligere, men det kan
hende at selve kontoret i perioder er lite bemannet. Jeg ser
frem til en spennende høst, og håper at vi får muligheten
til å gjennomføre noen samlinger og møter hvor vi kan
møtes ansikt til ansikt.

- Jørgen

Foto: colourbox.com

Det er med både med spenning, stor respekt og litt frykt
at jeg fra midten av september tar over som regionkontorleder i NHF Innlandet. I mine snart tre år i forbundet har
jeg hatt en trygg og klok leder i avtroppende regionkontorleder Jorun Granberg, og nå skal jeg til alt overmål være
alene på regionkontoret på ubestemt tid.

- annonser

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

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

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER
OG SERVICE-AVTALER

ATTO

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

by Movinglife

atto

HE HJELPEMIDDEL
EKSPERTEN AS

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

Se verden og bli sett med Atto!

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

RAIZER

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

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

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

OGFRAM
BygdøyOPP
allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no
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Jorun takker av
Jorun Granberg begynte å jobbe i NHF Innlandet i 2016, da som organisasjonskonsulent.
Fra høsten 2017 har hun vært regionkontorleder, men nå takker hun for seg som regionkontorleder
og nye utfordringer venter hos NAV.

Av: Jørgen Wien

Det er ikke veldig uvanlig at
det skjer noen endringer i en
organisasjon som står i en stor
endringsprosess. Likevel var det
både overraskende og trist da
regionkontorleder Jorun fortalte at
hun fra september skal over i en ny
jobb i NAV.
Selv om Jorun «bare» har jobbet
i NHF Innlandet i underkant av
fem år, føles det nok for mange
i regionen som om det har vært
lengre. Med et tydelig engasjement,
tilstedeværelse og sprudlende humør
har Jorun bidratt på alle områder
i driften av NHF Innlandet, SAFO
Innlandet (samarbeidsorganet for
funksjonshemmedes organisasjoner)
og SAFO Sør-Øst-samarbeidet.
Som Jorun selv fortalte meg da jeg
begynte i jobben for et par år siden,
så er dette mer enn en vanlig jobb.
Det snakkes ofte om NHF-familien,
og når et familiemedlem forsvinner
ut er det naturligvis trist. Samtidig er
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det naturlig at man i arbeidslivet fra
tid til annen søker nye utfordringer,
eller som det i dette tilfellet dreier
seg om; ny-gamle utfordringer.
Jorun har nemlig bakgrunn fra
Aetat og NAV, og var faktisk med i
opprettelsen av NAV-kontoret hvor
hun nå skal jobbe som mellomleder.
Slik sett er kanskje ringen sluttet, og
vi både håper og tror at Jorun i sin
nye jobb vil holde vår sak og våre
prinsipper høyt, og forhåpentligvis
kunne bidra med økt kunnskap om
vårt felt inn i en sektor og et system
som en del av våre medlemmer
opplever som utfordrende.
Dette betyr naturligvis også
at det blir noen administrative
omrokkeringer på regionkontoret
på Gjøvik. Siden det for tiden er
ansettelsesstopp i hele Norges
Handikapforbund som følge av
sviktende inntekter, så betyr det
at undertegnede tar over som
fungerende regionkontorleder

fra september og på ubestemt tid.
Samtidig kommer det ikke inn noen
ny organisasjonskonsulent i mitt
sted i denne omgang.
På den ene siden fører dette til
noen utfordringer, ved at man skal
dekke hele regionkontorets arbeid
med kun en stilling. På den andre
siden betyr dette at man blir tvunget
til å gjøre noen prioriteringer, og
at man i større grad enn tidligere
må involvere de tillitsvalgte i
regionstyret i regionkontorets
arbeidsoppgaver. Her ligger det etter
mitt syn et uutnyttet potensiale som
vi forhåpentligvis skal nyte godt
av i årene fremover. Vi ser i allefall
fremover, og er klare for å takle de
utfordringene som skulle komme.
På vegne av regionkontoret og
regionstyret ønsker vi å takke Jorun
for innsatsen, engasjementet og alle
de hyggelige stundene, og ønsker
alt hell og lykke i den nye jobben og
veien videre.

- Jorun takker av

En aktivistisk avtroppende
regionkontorleder.
Foto: Jørgen Wien
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Norges Handikapforbunds
likestillingsstrategi
Av: Jørgen Wien

Full deltakelse
og likestilling
Norges Handikapforbunds strategi for likestilling av funksjonshemmede

TRYKK_Likestillingsstrategi.indd 1
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- NHFs likestillingsstrategi

Om 10 år kan vi bo og leve i den kommunen vi vil,
ha regien på egen hverdag, ta utdanning og være i arbeid.
Da har funksjonshemmede borgere samme rettigheter,
plikter og muligheter som alle andre i samfunnet.
(Tove Linnea Brandvik, forbundsleder NHF)

I desember 2018 kom regjeringen med en
strategi for likestilling av funksjonshemmede for
tidsrommet 2020-2030. Samtidig som det var et
positivt tegn at likestilling av funksjonshemmede
ble tatt tak i av regjeringen, var strategien i seg selv
skuffende.
Den systematiske diskrimineringen vi så godt
kjenner til ble ikke tatt på alvor, og man snakket i
for stor grad om å finne ulike særløsninger, i stedet
for å ta problemet ved roten. Med bakgrunn i dette
har Norges Handikapforbund lenge jobbet med sin
egen likestillingsstrategi, som vi mener regjeringen
gjerne kunne sett til.
Strategien, som ble lansert før sommeren
2020, finnes både i en fyldig 30-siders versjon,
og som en fire siders pamflett. Begge versjonene
kan finnes på denne nettsiden: nhf.no/norgeshandikapforbunds-likestillingsstrategi-2 I
tillegg kan dere ta kontakt med regionkontoret
om dere har et spesielt ønske om å få tilsendt en
papirversjon.
Vi håper denne strategien kan bli et godt
arbeidsdokument også for dere, våre medlemmer
som sitter rundt om i Innlandet og er medlemmer i
kommunale råd og andre lokale organer.
Personlig tenker jeg at strategien fungerer
godt både som et verktøy i møte med kommuner,
helseinstitusjoner, politikere og andre, men også
som en påminnelse for meg selv på hva det er vi
kjemper for hver eneste dag som medlemmer og
ansatte i Norges Handikapforbund.
Hovedelementene i strategien er tre nødvendige
grep for å sikre likestilling. Grepene er følgende:
• Holdningsendring; funksjonshemmede må
anerkjennes som fullverdige borgere på lik linje
med andre.
• Strukturer; lover og offentlig finansiering må
ikke bidra til diskriminering og utenforskap.
• Samfunnet må utformes inkluderende og sikre
alle deltakelse

Under hvert av disse grepene finnes det en rekke
underpunkter som går mer konkret inn på hva som
behøves for å bevege oss mot et likestilt samfunn.
For en utfyllende liste anbefaler jeg å laste ned
kortversjonen fra lenken over, men jeg vil gjerne
nevne et par viktige punkter.
• Stopp usynliggjøringen av oss i politikk, media
og samfunnet for øvrig.
• Stoppe den sosiale kontrollen over våre liv og
sikre vår rett til likeverdig deltakelse.
• CRPD. Inkorporer CRPD i norsk
menneskerettighetslov.
• Likestillings- og diskrimineringsloven.
Avgrens bruken av «uforholdsmessig byrde»
i likestillings- og diskrimineringsloven, slik
at bestemmelsen ikke hindrer universell
utforming, men fremmer lovens formål.
Prioriter undervisningsbygg, publikumsbygg
og arbeidsbygg. Private virksomheter for
kulturopplevelser er også sentrale.
• Start med å realisere «Veikart universelt
utformet nærskole 2030». En start er friske
midler i 2020.
• Fylkeskommunene og staten må sikre universell
utforming av videregående skoler, høyskoler og
universitet.
Disse punktene, i likhet med resten av punktene
i strategien, er veldig konkrete og slagkraftige, og
jeg håper og tror at vi kan bruke strategien aktivt
i vårt arbeid. Om dere i lokallagene har ønske om
en innføring i strategien så skal vi i regionen gjøre
vårt beste for å kunne stille til et møte hvor vi kan
fortelle mer. Dette forutsetter naturligvis at vi kan
gjennomføre et slikt møte innenfor de gjeldende
smittevernreglene, og når situasjonen igjen tillater
fysiske møter i større utstrekning. Ta gjerne uansett
kontakt ved interesse, så ser vi hva vi kan få til.
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- Innlandsposten legges ned

Innlandsposten går inn i
historiebøkene fra 2021
Etter 17 årganger under navnet Innlandsposten er det nå vedtatt i regionstyret at
bladet skal legges ned fra og med 2021. Det betyr dessverre at neste utgave, nr. 4 i
2020 blir den (foreløpig) siste under dette navnet og i dette formatet. Årsakene til
avviklingen av bladet er først og fremst økonomiske.

Av: Jørgen Wien

Bladet har som nevnt eksistert i snart to tiår,
og har vært, og er fortsatt, et flott medium for
å få ut informasjon fra regionen til dere som er
medlemmer. I nesten et tiår var det journalist Jo
Brenden som stod for innholdet i bladet, mens det
de to siste årene har vært organisasjonskonsulent
i NHF Innlandet Jørgen Wien som har produsert
innholdet til bladet. Regionen har det siste året sett
på de økonomiske rammebetingelsene i regionen
i lys av en krevende økonomisk situasjon i hele
NHF og i tillegg økte økonomiske utfordringer
som følge av korona-viruset. I denne prosessen
har Innlandspostens fremtid vært tatt opp. Når
Jorun Granberg nå går av som regionkontorleder
og organisasjonskonsulent Jørgen Wien tar
over hennes jobb, uten å bli erstattet som
organisasjonskonsulent, ble det vedtatt at den
videre produksjonen av bladet ikke er noe som skal
prioriteres fra og med neste år. Dette innebærer
besparelser for regionkontoret både med henhold
til tid og penger til innholdsproduksjon, layout,
trykking og porto.
Vi er klare over at mange av dere leser bladet,
og det er synd å avvikle noe som blir jevnlig lest av
våre medlemmer. Samtidig er det viktig å snu alle
steiner i denne prosessen for å sikre at vår region
kan fortsette med det viktige likestillingsarbeidet
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vi driver med. Heldigvis mottar man som
medlem av NHF også Handikapnytt, som er et
uavhengig fagtidsskrift av mye høyere kvalitet enn
denne blekka. Riktignok mangler Handikapnytt
naturligvis det regionale perspektivet. Derfor
jobber vi med å finne nye måter å nå ut til våre
medlemmer i Innlandet med informasjon som
er både billigere, mindre tidkrevende og som gir
en mulighet til å nå ut med aktuelle nyheter på
en annen måte enn med et medlemsblad som
skal skrives, gå i trykken og deretter sendes ut.
Et alternativ er å sende ut nyhetsbrev på e-post,
hvor vi får muligheten til å sende ut informasjon
for eksempel samme uka som noe spennende
eller viktig skjer. Vi er også klare over at alle våre
medlemmer ikke har e-postadresse, og dette er en
utfordring vi tar på alvor. Vi ser allikevel at også
flere andre regioner i Norges Handikapforbund har
avviklet sine regionale magasiner i papirformat.
Nyhetsbrev og nettsider blir brukt som
informasjonskanaler, i tillegg til Handikapnytt på
papir.
Neste utgave blir en spesialutgave som vil mimre
tilbake til Innlandsposten historie, og vi tar gjerne
imot innspill eller saker fra dere om dere har noe dere
ønsker å dele med oss.

- Innlandsposten legges ned
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- annonser

Søknadsfrist 30. mars.

Vi hjelper
deg
å lykkes!

• Elektrofag
• Salg, service og reiseliv
• Informasjonsteknologi og
medieproduksjon
• Påbygg til generell
studiekompetanse

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
videregående opplæring?
www.krokeide.vgs.no

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

A L V D A L

H A M A R

facebook.com/krokeidevgs
firmapost@krokeide.vgs.no

R I N G S A K E R

Bjørgedalen, Sørli og Brynsåsen
Vang, Brynsåsen,
Sørli og Rudshøgda.

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

Bjørgedalsvn.
875, 2323 Ingeberg
Bjørgedalsvn. 875, 2323 Ingeberg

Nord-Østerdalsveien 5220, 2560 Alvdal
Tlf. 62 48 80 80 • espelandtransport.no

Tlf. 62 53 69 70 918 08 038
Tlf. 62 53
69 70 Mob. 918 08 038
e-post: ellen@gholt.no

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf. 995 27 327

Tlf: 480 66 100 | post@portinnlandet.no | Vestregata 6, 2317 Hamar

E L V E R U M

e-post: vang@gholth.no

Leverandør av garasjeport!

H A M A R
biosirk.no
Stangeveien 111, 2306 Hamar

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

Bilvask fra kr. 150,16

R I N G S A K E R

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

T R Y S I L

ånd om oppussingen!
vi en håndverksavdelingen med
dyktige
Vi har dethåndverkere
du trenger,
åL
GogAvilutfører
UduSslippe
D Ajobben.
som

gjøre jobben selv, har
vi en håndverksAvtalt
jobb
avdelingen
medtil
dyktige tid
håndverkere
avtalt
og pris!
Alt som
av Rørleggertjenester
utfører jobben.

- annonser

L I L L E H A M M E R

www.agnror.no • Tlf. 957 87 998

Ta kontakt for uforpliktAvtalt jobb til
ende
besiktigelse/tilbud!
avtalt tid og pris!

Eik
TaSenteret
kontakt forGausdal
uforpliktØygarden
68A, 2652 Svingvoll
ende besiktigelse/tilbud!
Tlf. 61 22 71 90 • Vakttlf. 46 91 51 15

Alsberg
Elektriske AS

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

N O R D R E

Dokka
Begravelsesbyrå AS
2870 Dokka
Tlf. 61 11 20 00

V E S T R E

Karlsen Fargehandel AS
Gausdalsvegen
1590, 2651 Østre Gausdal
Karlsen Fargehandel AS
Tlf.:
612651
22 68
00Gausdal
Gausdalsvegen
1590,
Østre

T O T E N

www.intek.no

Tlf.: 61 22 68 00

Ø S T R E

G J Ø V I K

L U N N E R

Vi støtter Norges Handikapforbund
Hedmark Oppland

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

Fagmøbler Hadeland
Raufossv. 223
2827 Hunndalen

GOD
Tlf. 61 17 36 80

PÅSKETUR!

Lokaler med sjel til leie
www.mustadnaeringspark.no

L A N D

Elvefaret 2, 2743 Harestua
Tlf. 61 32 30 40
www.fagmobler.no

N O R D - A U R D A L

T O T E N

Lenagata 114, 2850 Lena
Tlf. 61 16 53 50 • det.as

Kjørkjelinna 202, Balke Gård 2848 Skreia
Tlf: 61 16 84 20

Fredsvollvegen 1, 2850 Lena
Tlf : 611 60 410

Bakken og Bakken A/S
Skrautvålvegen 33, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00

N O R D - F R O N
GJØVIK
MOTORSERVICE AS
GMSMC.NO
www.gmsmc.no

L E S J A

Bjorliheimen hotell
og møtesenter AS
2669 Bjorli
Tlf: 907 70 319

www.bjorliheimen.no

Tlf. 61 29 13 33
2640 Vinstra
www.ahsco.no

geoplan3d.no
Ø Y E R

Brødrene Haugen
Maskin og Grus AS

Søre Feforvegen 19, 2640 Vinstra
Tlf. 61 29 02 72

Tlf. 61 27 52 52 • www.ilsetra.no

Ø Y S T R E

Takk til alle våre
annonsører

S L I D R E

Skogsdrift og trefelling,
brøyting og vedlikehold av veg
Bygdinvegen 1891, 2943 Rogne
970 23 370

helge.fjelltun@hotmail.com
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Bianca Bernhoft
Løkkeberg
Interessepolitisk
rådgiver, NHF Oslo

Soraya Baker
Organisasjons- og
ungdomskonsulent,
NHF Øst

Kommentar:

Ulike forutsetninger under pandemien
Sosial klasse, helse og personlige relasjoner
påvirker hvordan man opplever de
sosiale og økonomiske konsekvensene av
koronapandemien.

«Bor du i et stort hus eller i en overfylt leilighet? Kan
du jobbe hjemmefra, eller har du blitt perminert pga.
koronapandemien? Går du på jobb hver dag, på tross
av stor risiko, fordi du må? Har familien din nok på
sparekontoen til å bøte på et stadig økende inntektsfall?
Har noen i familien din en kronisk sykdom, eller bor du
med en besteforelder eller noen andre i risikogruppen?»
spør Nicole Daniels og Micheal Gonchar i en artikkel
i The New York Times. Vi spør: Var du på en storslått
Norgesferie i år og løp fra fjelltopp til fjelltopp- eller føltes
det ut som du ble sittende med svarteper fordi du ikke
kunne reise Norge rundt som alle andre?
Vi har lagt sommerferien bak oss, og håper at
oppblussingen av corona-smitte skal roe seg utover høsten.
Sommeren pleier å være en tid hvor store forskjeller blant
folk kommer til syne, i år er det nesten som om dette har
blitt forsterket, fordi vi alle har måttet holde oss hjemme i
Norge og gjøre det beste ut av ferien her. På instagram ser
det ut som om dette har betydd spennende nye muligheter
til å utforske landet, både høyt og lavt, men for mange har
det heller fungert som en «reality check» over at man ikke
har de samme mulighetene som alle andre.
Som Jens Kihl i BT påpekte før sommeren, koronakrisa
er ei klassekrise, og det er ikke tilfeldig at vi hører mye om
problemene de mest ressurssterke har: «Men kor mange
fortel om heimeskule når foreldra knapt kan norsk? Kor
mange har bretta ut om livet på dagpengar? Kor mange
rusavhengige har forklart kva tilbod som har stengt ned?
Kor mange kvinner har skrive om vald i heimen?» Har du
en stor familie i landet, som du kan dra og besøke andre
steder? Har dere en hytte dere kan dra til? Har dere råd
til å feriere på norske hotell og restauranter? Har dere
fysikken til å dra på mer kroppslig krevende turer, som
lange gåturer i fjellet, sykling og telting i marka?
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Personer med minoritetsbakgrunn har
selvfølgelig mange av de samme bekymringene som
majoritetsbefolkningen nå under pandemien. Men noen
utfordringer blir mer spesifikke for denne gruppen, og
spesielt hvis man i tillegg har en funksjonsnedsettelse.
De siste dagene har vi kunnet høre at ventetiden
for å få korona-test er syv dager i Oslo, og at man blir
bedt om å holde seg hjemme i påvente av testen. Det
er ikke så vanskelig å isolere seg hvis man han ordnede
arbeidsforhold og kan ha hjemmekontor, hvis man har et
nettverk rundt seg som kan hjelpe deg med matinnkjøp og
andre ærender, hvis du har en partner som kan levere barn
i barnehagen. Men hvis man er mindre privilegert, så er
det svært vanskelig å isolere seg i syv dager bare i påvente
av en test. Kanskje har du ikke familiemedlemmer eller
nære venner i nabolaget som kan hjelpe deg med ærender,
kanskje har du assistansebehov som må dekkes uansett
om du har noen lette forkjølelsessymptomer eller ikke.
På nyhetene sier myndighetene at vi er heldige her i
Norge, fordi vi har et samfunn som kan tåle å være i en
unntakssituasjon over lang tid. Dette gjelder ikke alle, og
det er på tide at krisepakkene og smitteverntiltakene ikke
kun skreddersys den øvre middelklassen i Norge, men tar
hensyn til et større klasseskille og ulike forutsetninger for
å håndtere konsekvensene av pandemien. En langsiktig
strategi for å håndtere pandemien må ta høyde for at
noen ikke kan sette livet på vent, ikke har muligheten til
å utnytte litt ekstra fritid, eller gjøre det beste ut av en
Norgesferie. Politikken og løsningene vi nå ser forutsetter
det motsatte, og konsekvensene gjør at klasseskillene
forsterkes. For den generelle befolkning betyr kanskje
dette å tenke seg om to ganger før man legger ut enda et
skrytebilde på instagram, våg å dele noe mer rått og ærlig
fra hverdagen og den ekstraordinære situasjonen vi nå er
i. Når det kommer til myndighetene og politikerne våre, er
det på tide at dere ser et mer nyansert Norge, og gjør noe
med situasjonen for alle de som ikke har litt ekstra å gå på.

- annonser

VARMEHJELPEMIDLER

SCANDIC HAMAR

ET AV NORGES MEST FLEKSIBLE OG
STØRSTE KURS- OG KONFERANSEHOTELL

Hotellet har blitt tildelt Norges Blindeforbunds Tilgjengelighetspris, som blir delt ut til de som har gjort en spesiell innsats for
å tilrettelegge for funksjonshemmede.
Birgit Skarstein bruker varmehjelpemidler fra Minitech AS.

»

Produsert i henhold til direktivet for medisinsk utstyr.

»

Kan tilpasses etter brukerens behov.

»

Har innsydd varmetråd som gir jevn varmefordeling.

www.minitech.no | +47 625 77 800 | mail@minitech.no

Kontakt oss gjerne for å hjelpe deg med din konferanse.
Tlf: 21 61 40 00, e-mail: hamar@scandichotels.com
scandichotels.no – garantert best pris
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Returadresse
Norges Handikapforbund
Innlandet
Storgata 14,
14
2815 Gjøvik
2515

Kontakter regionstyret, lokallag og landsforeninger
NHF Innlandet
Regionkontorleder:
Jørgen Wien
962 23 192
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

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

Anders Nupen Hansen
976 43 232
anders@totalsport.no

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

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

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

Lokallagene:

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

NHF Land
Arild Flaten
911 37 453
ariflate@online.no
NHF Valdres
Gerd Kongslien Bjerkli
900 82 490
gerdbjerkli@live.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

