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Velkommen til 2021

Først må jeg få takke alle
dere som var med på å
gjøre 3. desember til en
kjempesuksess. Dere som
fulgte sendingen, som
sendte inn filmer og dere
som deltok som gjester.
Alle som var med å planlegge og gjennomføre
aksjonen og live-sendingen,
som sto bak spakene, eller
var bak og foran kamera.
Og en ekstra takk til
Martine som gjorde en
kjempejobb som programleder sammen med meg i
over seks lange og hektiske
timer. Takk også til alle
i NHF som gjorde dette til
en nasjonal markering, og
beviste at vi kan være VI,
når vi bare kaster alle
region og lokallags-hattene
våre og jobber sammen.
For greier vi å gjennomføre
en slik storaksjon midt i en
pandemi, ja da kan vi greie
det meste!
Midt i vår kamp for mer samfunnsdeltagelse og likestilling,
kom pandemien og snudde
hverdagen helt på hodet. Vi
har riktignok fått et samfunn
med mer likestilling, men i stedet for at vi fikk delta på lik linje med andre, så var det alle
andre som fikk leve i vår hverdag i stedet. Jeg må nok med
skam innrømme at jeg følte et
lite stikk av skadefryd de første dagene, spesielt når noen
klaget over hvor ille de hadde
det.....

Men sosial utestengelse og
vanskeligheter med å kunne
delta i samfunnet er ikke det vi
i NHF ønsker for noen, hverken for mennesker med eller
uten nedsatt funksjonsevne.
Så vi får se fremover mot år
2021 i stedet.
NHF Trøndelag har tro på at vi
skal få gjennomført årsmøtet
vårt 24. april som et slags hybridmøte. Der vi både kan
åpne for fysisk møte på Sirkus
for de som sliter med digitale
møter, mens andre kan være
med digitalt fra sin egen stue
eller kjøkkenkrok. Vi satser på
å avholde årsmøte på formiddagen, og på å få til flere korte
fagseminar på ettermiddagen,
samme dag.
Vi har også startet opp et forsøk med nytt likepersonnettverk sammen med NHF NordNorge og NHF Nord-Vest. Dette blir et nettverk med fokus
på sak, ikke diagnose, der
noen jobber som likeperson
innen bil, andre med hjelpemidler osv. Et spennende arbeid, som bare er på papiret
som en god plan, og ikke kommet i gang med å finne egnede likepersoner i regionene
enda. Også de nystartede
kvinnenettverket og minoritetsnettverket i NHF ble startet
opp av medlemmer og tillitsvalgte her i Trondheim.
Vi er også godt i gang med å
planlegge Midt-norsk hjelpemiddelmesse i Trondheim
Spektrum den 1. og 2. juni.
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Mange utstillere har meldt seg
på, men noen er nok enda i
tenkeboksen, eller er litt i tvil
om de tør ta sjansen å melde
seg på.
Kampen for likestilling og
menneskerettigheter tar heller ikke Korona-pause. Den
fortsetter også i NHF uansett
hvor vi er eller hvor vi har kontor. Denne våren pågår det et
ganske intenst påvirkningsarbeid for å få norske politikere
til å inkorporere CRPD inn i

Norsk lovverk. Flere politikere
har snudd i saken, blant annet
flere i Ap. Så det blir en spennende avstemning.
BPA-utvalget skal legge frem
sin rapport denne våren, og
med vår egen Forbundsleder
Tove Brandvik med i utvalget,
har vi store forventninger til
denne rapporten og til endringer i lovverket som følge av
den. Tør vi håpe på en mer
rettferdig og fornuftig behandling av søknader rundt BPA i
kommunene?

Vi greide heldigvis å bli digitale
på kort tid i organisasjonen,
og det er vi stolte av. Men vi
oppdaget også hvor hyggelig
det faktisk er å møtes fysisk.
Jeg gleder meg til de møtene.
Men frem til da er det veldig
hyggelig å møte dere digitalt
også.
Det eneste vi vet helt sikkert
om 2021 er at vi nekter å gi
opp, uansett hvor mange
muterte Koronavirus som
dukker opp.
Vi sees uansett!

Trondheim får Norges første
elektriske rampe på rutebuss
I februar startet Norges første buss med elektrisk rampe å gå på linje 1 og 2 i Trondheim.
Bussen har nummer 2472 og rampen er på den fremste døren. På dør 2 er det en
manuell rampe. Bussen skal gå som prøveprosjekt i hele 2021 for å testes i forskjellige
værforhold. Se NHF Trøndelag sine hjemmesider for å se når bussen går. Vi oppfordrer
alle til å prøve rampen og gi oss tilbakemelding.
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Funksjonshemmedekovensjonen
i Stortinget
Den 9. mars skal Stortinget debattere om
FNs konvensjon for funksjonshemmedes
rettigheter skal bli en del av norsk lov.

NHF Trøndelag har sendt Trønderbenken følgende brev:
Stem for inkorporeringen av funksjonshemmedekonvensjonen
Vi funksjonshemmede møter
barrierer overalt hvor vi ferdes. Hindringene finnes overalt, enten vi vil være med venner, besøke familie, ta utdanning, jobbe, ta toget eller
handle.
Mange skoler er ikke tilgjengelige, og det er heller ikke boligene, butikkene, kafeene og
kollektivtransporten. Vi møter
et ekskluderende arbeidsliv og
tjenestetilbudet er ofte mangelfullt og varierer urimelig
mye fra sted til sted. Vi blir utsatt for hatytringer og trakassering. Sist, men ikke minst,
må vi kjempe mot mange my4

ter og fordommer. Vi blir karakterisert som annerledes og
mindre verdt, og vi blir altfor
ofte stående på sidelinjen.
Dette kjemper vi mot hver
eneste dag. Og det er ikke
bare urimelig, det er brudd på
våre menneskerettigheter.
Mange funksjonshemmede
står utenfor arbeidslivet til
tross for kvalifisert utdanning.
Med holdningsendring og fokus på verdiene av et mangfoldig arbeidsliv vil samfunnet
dra nytte av ressursene som
funksjonshemmede har. Funksjonshemmede har langt lavere inntekt og høyere utgifter

enn befolkningen for øvrig. Et
bærekraftig samfunn må utjevne denne forskjellen.
Våre menneskerettigheter
brytes hver eneste dag fordi
de ikke står sterkt nok i norsk
lov. Vårt ønske for 2021 er at
menneskerettighetene våre
skal bli inkorporert i norsk lov,
slik man allerede har gjort
med barne-, kvinne- og rasisme-konvensjonen. Dette
handler ikke om å gi funksjonshemmede andre eller
spesielle rettigheter, men å gi
funksjonshemmede samme
rettigheter som alle andre.
Stå sammen med oss for et
samfunn for alle!
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Søknadsfrist 30. mars.
Søknadsfrist 30. mars.

Vi hjelper
Vi
deghjelper
deg
å lykkes!
å lykkes!

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

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?
Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en
opplæring?
Trenger duvideregående
ekstra oppfølging
for å fullføre en
videregående opplæring?
Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt
miljø.
Vi gir elever fra hele
Norge
en unik mulighet i et
trygt miljø.
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Norges Handikapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Foreningen Norges Døvblinde

Boligpolitikk

En bolig er et hjem der du skal kunne skape deg et liv i tråd med det som betyr noe for deg. En
bolig skal være et sted du trives, er trygg og kan ta imot besøk. En god og velfungerende bolig er
en forutsetning for et selvstendig liv.
SAFO Trøndelag mener at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha den samme retten som
andre til en godt egnet bolig og til å velge hvor du skal bo, og hvem du skal bo sammen med.
I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):
"Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet"
"Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme
rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive
og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne
bruke denne rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å
sikre:
a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og
med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,
b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem
og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand
som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon
eller segregering fra samfunnet".

Kommunale råd for funksjonshemmede har stor mulighet til å påvirke
boligpolitikken i egen kommune.
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Tilskudd
Mange funksjonshemmede opplever aldri å eie egen bolig, til tross for at dette er et mål i
den norske boligpolitikken. (Stortingsmelding 23 ‐2003)
Det er samfunnsøkonomisk nyttig at flest mulig eier sin egen bolig. Dette sparer kommunen
for utbyggingskostnader og vedlikehold, samt at den enkelte kan dra nytte av en
verdistigning.
Viktige virkemidler som tilskudd til etablering, prosjektering og tilpasning av bolig ble fra
2020 flyttet fra Husbanken til kommunene. Det vil derfor variere hvilke kommuner som
fortsatt gir dette tilskuddet og hvilken størrelse det har.
Kommunene tilbyr startlån til kjøp, oppgradering og bygging av bolig. Startlån kan
kombineres med lån fra Husbanken. Husbanken stiller kvalitetskrav; livsløpsbolig eller
miljøvennlige boliger.

Tilskudd til etablering, prosjektering og tilpasning av bolig
At det nå er kommunene som har ansvar for disse tre tilskuddene, medfører at kommunene
må sette av midler til ordningene i budsjett og økonomiplan. Det er ingen offentlige organ
som følger med om kommunene viderefører tilskuddene, så kommunale råd for
funksjonshemmede vil ha en viktig rolle som vaktbikkje i det boligpolitiske arbeidet.
Tall fra Husbanken viser at tilskuddet til tilpasning av bolig gir svært gode resultater. Likevel
sto 116 millioner kroner ubrukt av kommunene ved utgangen av 2019.
NOVA‐rapport 12/2018 «Bolig i det aldrende samfunn» viser at:
‐
‐

7 av 10 hadde trolig flyttet til omsorgsbolig eller institusjon uten tilskuddet
3 av 10 som fikk avslag flyttet til omsorgsbolig eller institusjon

Husbankens Heistilskudd
Eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer kan søke
om tilskudd til å prosjektere og installere heis. Husbanken krever at det
foreligger et positivt vedtak om prosjektering og/eller installering av heis fra
generalforsamlinga i borettslag og sameier.

Tilskudd kan bli gitt til konsulenthjelp til å prosjektere og utarbeide
kostnadsoverslag til heis, samt til å installere heis.
TrønderNytt 1/2021
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Samlokaliserte boliger
Mange kommuner ønsker å bygge kommunale boliger (omsorgsboliger) i samlokaliserte bygg. Disse
bygges ofte med boenheter og ett fellesrom. Dette fellesrommet kan brukes av både beboere og
ansatte.
Kommuner ønsker gjerne større enheter fordi det er hevdet å kunne gi kostnadseffektiv ressursbruk
på tjenester. Dette handler i hovedsak om felles nattevakt, noe reisetid og tjenesteorganisering.

Mange kommuner argumenterer også med at bygging av store bofellesskap bidrar til å skape
gode betingelser for et godt fagmiljø for personalet. Kittelsaa og Tøssebro har i sin undersøkelse
fra 2011, sett på dette. https://naku.no/nyhet/rapport‐om‐store‐bofellesskap‐personer‐med‐
utviklingshemming
Når det gjelder størrelsen på bofellesskap og faglig støtte, finner Kittelsaa og Tøssebro at de
minste bofelleskapene på 2‐3 personer er vesentlig bedre på faglig støtte og veiledning til
personalet enn større bofellesskap. Små bofellesskap, 6 beboere eller mindre, hadde også færre
personer som ytet tjenester hos den enkelte, enn hva tilfellet var for større bofellesskap.
Stabiliteten var større og de små bofellesskapene syntes å være bedre rustet til å håndtere
uforutsette ting og til å få personalressursene til å strekke til.
Undersøkelsen viste at små bofellesskap med færre enn 6 beboere, hadde bedre system for
helseoppfølging, enn større bofellesskap. Små bofellesskap kommer også bedre ut når det gjelder
personalsituasjonen og deltakelse i fritidsaktiviteter. Også det offentlige utvalget i NOU 2016:17
«På lik linje», anbefalte et tak på 6 beboere, med lokalisering i ordinær bebyggelse for å leve
aktive liv i lokalmiljøet. Her ble det vist til art. 19 i CRPD.

Investeringstilskudd
Husbanken gir investeringstilskudd til kommunene til bygging av omsorgsboliger.

Følgende kriterier må oppfylles:
Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og
planlegging.
skal ikke ha institusjonsliknende preg
bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer
bør ikke være for mange
for de ulike brukergrupper må ikke bli samlokalisert på en uheldig måte
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SAFO Trøndelag mener det ikke må bygges mer enn 6 boenheter i samme bygg, og at
byggene ikke lokaliseres i nærhet av hverandre. Det er også viktig å vurdere plassering,
slik at boligene blir en del av nærmiljøet, med mulighet til å leve et aktiv liv på lik linje
med andre innbyggere.

SAFO mener:
• Alle må få mulighet til å eie sin egen bolig. Det må legges til rette for at den enkelte, ved
hjelp av egne midler i kombinasjon med offentlige tilskudd og lån, er i stand til å
etablere seg i og finansiere en egnet bolig.
• Boligfinansiering må også være mulig selv om man har uføretrygd.
• Kommunen må gi varige leiekontrakter, når leiebehovet er varig.
• Unge personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke bo på sykehjem.
• Økonomiske virkemidler må ikke legge føringer på hvilke boform personer med
funksjonsnedsettelse skal kunne velge.

Leie eller eie?
Åtte av ti eier sin egen bolig i Norge. Boligpolitikken som i stor grad legger til rette for
boligeie i Norge, medfører også at det er stor forskjell på eiermarkedet og leiemarkedet. Et
skattesystem som favoriserer boligeiere langt mer enn leietakere, har den direkte effekten at
det er langt mer gunstig å eie sin egen bolig fremfor å leie den.
De siste årenes boligmarked har gitt mange boligeiere stor verdiøkning på sin bolig, som
leiere ikke kan ta del i. Funksjonshemmede har lavere inntekt enn gjennomsnittet i
befolkningen og har vanskeligere med å oppnå egenkapitalkravet på boliglån. Dette
resulterer i at mange funksjonshemmede må leie bolig hele livet.
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye
boutgifter. Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

SAFO mener: Den enkelte må få mulighet til å eie sin egen bolig. Det må legges til rette
for at den enkelte, ved hjelp av egne midler i kombinasjon med offentlige tilskudd og lån,
er i stand til å etablere seg i og finansiere en egnet bolig. Boligfinansiering må også være
mulig når man har uføretrygd.
TrønderNytt 1/2021
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Hjelpemidler og tilpasning av bolig
For å kunne bo i egen bolig hele livet, må kanskje både boligen endres og ta i bruk tekniske
hjelpemidler i boligen. I dag er det kommunen, NAV og Husbanken som har ansvaret for dette.
Se nyttige tips og krav i NHFs hefter «Tilgjengelige boliger» og «Tilgjengelige bygg og uteområder»
Husbanken kan gi lån til oppføring av
livsløpsboliger og lån til oppgradering av
eksisterende boliger som skal bidra til en
tilgjengelig boligmasse.

Folketrygdens ansvarsområde
Listen er veiledende og ikke uttømmende. NAV
har ansvar for utgifter til:
�

varslingsutstyr for døve og døvblinde

a. trinnfri atkomstvei
b. oppgradering av inngangsdør eller
inngangsparti
c. overbygd inngangsparti med plass til vogn
d. endret inngangsplan
e. terskelfrie døråpninger
f. tilgjengelig bad

�

personløftere

�

trappeheiser/rullestolheiser/løfteplater

�

prefabrikkerte rullestolramper

�

støtteanordninger montert på
vegg/gulv

Husbanken kan også gi lån til å oppnå
tilgjengelig boligmasse på ett av disse
områdene (gjelder boligbygg og ikke enkelt‐
boliger):

�

heismekanisme for kjøkkeninnredning

�

terskeleliminator

�

toalett med dusj‐ og tørkefunksjon

�

døråpnere og annen omgivelseskontroll

a. etter‐installering eller oppgradering av heis
b. tilgjengelig og synlig inngangsparti
c. tiltak som gjør at alle nødvendige
boligfunksjoner er på inngangsplanet

OBS: Folketrygdens ansvar gjelder ikke dersom boligen ikke følger
lovpålagte krav gjennom Plan‐ og bygningsloven.
Eksempel
Teknisk forskrift stiller krav om at dører skal ha maksimum 3 kg trekkraft (30 N). Dersom
utbyggeren ikke har fulgt kravet, og døren er tyngre å åpne, vil dette ikke kompenseres
fra folketrygden. Har du derimot en bolig som er bygd før dette kravet kom, vil du kunne
få elektrisk døråpner som hjelpemiddel. I de tilfeller folketrygden måtte ha ansvar for
dørautomatikk på branndører kan en merke seg at det er et krav at døren har en kvalitet
som tåler denne monteringen. Døren skal ha universell utforming og skal kunne åpnes
med åpningskraft på maksimum 30 N. Døren må også være godkjent for ettermontering
av dørautomatikk. Dersom aktuell dør ikke kan påmonteres dørautomatikk uten at
brannklassifiseringen svekkes, kan ikke dørautomatikk tilstås. Folketrygden dekker ikke ny
dør som er godkjent for ettermontering av dørautomatikk. Dette er byggeiers ansvar og
må enten bekostes selv eller man kan eventuelt søke om tilskudd til tilpasning av bolig.
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www.frost.no
E-mail: sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59 61 80
Sandmoflata 3, 7093 Tiller
Alle er velkommen til en koselig og sosial atmosfære på Sandmoen Kro.
Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement.
Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet.
Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.

Krovert Ove Hanssen

Camphill Landsbystiftelse

Et inkluderende liv i et bo- og arbeidsfellesskap
for og med mennesker med spesielle behov.
www.camphill.no

FRAMskolen - Jøssåsen - Camphill Rotvoll - Vallersund Gård
Telefon: 73 97 84 60 (kl. 9 - 15 man. - tor.) | E-post: sekretariat@camphill.no

Retura Midt AS

Effektive og miljøvennlige
avfallsløsninger for private
og offentlige virksomheter.
Besøksadresse:
Havneveien 116, 7300 Orkanger
Tlf. 72 48 67 70

Forretningsfører og vaktmester
for boligselskap og næringseiendommer

www.retura-midt.no

Bonitas Eiendomsforvaltning AS – autorisert regnskapsfører

Besøk oss i Trondheim sentrum, i Kjøpmannsgata 52
73 53 18 00
post@bonitas.no
http://bonitas.no/

TT TRANSPORT - STJØRDAL TAXI - TT TILRETTELAGT TRANSPORT

Bonitas Eiendomsforvaltning
@BonitasEiendomsforvaltning

Kun hos
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Partiet Sentrum Trøndelag
Trøndernytt har intervjuet Espen Oseid Danielsen
som er nyvalgt leder i det nye Partiet Sentrum.

Hvem er du, og hva er
«Partiet Sentrum»?
Mitt navn er Espen Oseid Danielsen, er 26 år og arbeider
som jurist i Trøndelag Politidistrikt. Jeg er også så heldig å
få være leder for Partiet Sentrum Trøndelag. Innen rettsvitenskapen er jeg særlig spesialisert på klima- og miljørett
og menneskerettigheter. I løpet av min studietid utga jeg
en bok som heter «oss unge
imellom», var ambassadør for
klimasøksmålet Arktis, og var
initiativtaker til Politihøgskolen-saken, en sak hvor jeg
samarbeidet med Norges
Handikapforbund Ungdom.
Saken vi hadde mot Politihøgskolen angår kjernen av det
Partiet Sentrum vil jobbe for,
nemlig kampen mot utenforskap. Utenforskap er et begrep vi i Partiet Sentrum definerer bredt. Naturlignok er
også funksjonshemmedes rettighetskamp en kamp vi skal
arbeide for. Vi ser på det som
intet mindre enn en selvfølge
at CRPD skal inkorporeres i
norsk lov. Det er uforståelig at
12

dette ikke er gjort tidligere.
Det handler om å anerkjenne
rettighetene til en stor samfunnsgruppe, slik at de kan utnytte sitt potensial til det fulle.
Per nå står over 100 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne uten jobb. Dermed
er inkorporeringen av CRPD
også et spørsmål om sosial
bærekraft. Disse menneskene
kan utføre flere forskjellige arbeidsoppgaver, bare vi som
samfunn legger til rette for
det. Selv har jeg tidligere opplevd å ha nedsatt funksjonsevne. Det var sjokkerende å
være vitne til hvor mye som
ble utilgjengelig. Folk forventet
mindre. Dette handler om
strukturer i samfunnet som vi
i partiet Sentrum skal arbeide
med. Selv i disse tider taler vi
om en inkluderingsdugnad. At
noen skal «ta en for laget» ved
å skulle ansette noen med
nedsatt funksjonsevne. Vi vil
endre holdningene omkring
dette. Ikke bare mot de som
har nedsatt funksjonsevne,
men til alle grupper som opplever tilsvarende holdninger

og strukturer. Kommunikasjon
blir det viktigste redskapet
vårt.
Det med kommunikasjon bringer meg inn på en av kjernen i
det vi i Sentrum skal bidra
med. Brobygging. Sjeldent, om
noen gang, er en sak enten/eller. Det handler om å lytte til
de menneskene og organisasjonene som lever deres egne
hverdag. Å hente inn mange
perspektiver, og å være villig til
å lytte, er usedvanlig viktig.
Særlig i spørsmål om klima og
miljø er det mange sider av en
sak. Da ønsker vi i Sentrum å
være det partiet som kan finne gode løsninger ved å ta
hensyn til de mange perspektivene som foreligger. Det vil
derfor være viktig å være ydmyk og nysgjerrig.
Jeg har veldig tro på folk. Jeg
mener at folk flest er gode.
Dette vil også definere måten
jeg kommer til å lede Partiet
Sentrum Trøndelag på. Ting er
i utvikling, og det er vi mennesker som står i front for
TrønderNytt 1/2021

dette. Derfor vil vi i Partiet
Sentrum jobbe for at polariseringen skal avta.
Sentrum har markert at kampen mot utenforskap er en av
kjerneverdiene. Mange av virkemidlene for å få realisert
universell utforming, BPA, TT
ordningen, VTA og hjelpemidler er avhengig av en sterk velferdsstat. Samtidig ønsker
Sentrum å sette en stoppdato
for utvinning av olje. Hvordan
skal vi sikre en sterkere satsing på disse områdene, når vi
ikke har oljeinntektene?
Ja, det er riktig at kampen mot
utenforskap er en av våre viktigste kjerneverdier, nettopp
fordi et slikt syn er rotfestet i
likeverdstanken. Vi er avhengig at et grønt skifte i Norge.
Det foreligger allerede mye
kompetanse innen teknologi
og utnyttelse av naturressurser, og denne kompetansen
er vi nødt til å satse mer på.
Oljen skal ikke fases ut over
natten, men vi merker allerede tendenser til at etterspørselen vil minke i overskuelig
fremtid. Derfor er vi også glade for at Equinor bruker stadig mer ressurser på å utvikle
alternativ lønnsom energi.
Vi bør, så raskt som mulig, få
på plass bedre tilskuddsordninger og midler til grønn utvikling. Det ville vært formålstjenlig å gå igjennom alle postene i statsbudsjettet og se
hva som er bærekraftig av det
vi putter penger i. Partiet Sentrum Trøndelag tror at ved å
blant annet øke satsingen på
VTA, vil flere komme i arbeid
og flere vil kunne holde seg
lengre i arbeid.
TrønderNytt 1/2021

Det er dessverre ingen hemmelighet at det allerede er
pressende økonomi i flere tjenester som tilbys blant annet
de med nedsatt funksjonsevne. Vi må prioritere menneskene og de tilhørende ordningene. Det er, etter mitt syn,
ikke forsvarlig å bruke flere
hundre millioner på nye veier i
fylket, så lenge flere av innbyggerne mangler nødvendige
tjenester. Heldigvis finnes det
så mye potensial i grønn energi, at dersom vi klarer å satse
på de riktige feltene, vil vi fortsatt ha rikelig med inntekt for
å bedre tilbudene som nevnt.
Vårt partiprogram utarbeides
også i disse dager, og det første utkastet vil komme i løpet
av mars. Anbefaler dere lesere
å ta en kikk innom det dokumentet.
Med jevne mellomrom opplever vi konflikt mellom
verneinteresser og universell utforming. Hva er viktigst av funksjonalitet og
estetikk?
Estetikk er viktig, men dette
må ikke gå ut over funksjonalitet. En av årsakene til at det
kan bli konflikt mellom disse
punktene, handler nok om at
fagorganisasjoner kommer litt
sent inn i prosessen av planleggingen. Arkitekter, byplanleggere ol. må ha kunnskap
om konsekvensene for funksjonalitet når det skal bygges
nytt. Jeg mener man har tapt
og sviktet på flere områder i
prosessen dersom det må avgjøres mellom hva som er viktigst, funksjonalitet eller estetikk. Dette er en sak som ikke
bør være enten/eller. Å sette
slike hensyn opp imot hveran-

dre er ingen god løsning. Det
bør ikke være noen tapende
part i slik saker. Ja takk, begge
deler er mitt svar. Om det ikke
er mulig, må man se på hvor
det gikk galt i prosessen.
Alle partier vil ha bedre
kollektivtrafikk, samtidig
som vi ser at Metrobussen
i Trondheim har gitt funksjonshemmede, eldre og
barn et langt dårligere tilbud enn før, på grunn av
alle overgangene. Hvordan
kan Sentrum bidra til å sikre at alle skal få et bedre
og mer miljøvennlig kollektivtilbud?
Vi må lytte til de løsninger som
funksjonshemmede etterlyser,
og i større grad involvere ulike
brukergrupper i avgjørelser
før kollektivvalgene blir iverksatt. Etterpåklokskap uten
endringer hjelper ikke de som
hver dag kjenner på barrierer
når det skal tas kollektivtransport. Det skal lønne seg å velge kollektivtransport. Når vi i
Partiet Sentrum Trøndelag
skal lage vårt første lokale
kommuneprogram, må vi vise
dette i praksis, og ikke være
knipen på ressursbruken på
dette område. Vi må legge til
rette for bedre kollektivtilbud,
både når det gjelder ruter og
funksjonalitet. Mennesker
med for eksempel nedsatt
funksjonsevne skal ikke være
engstelige for om bussen har
plass til de eller ikke. Vi må finne gode løsninger på dette.
Derfor gleder undertegnede
seg til å ta flere samtaler med
dere i Handikapforbundet! Jeg
vil høre på de av dere som
opplever store utfordringer
med kollektivtransporten.
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sparkesykler til besvær

Statens Vegvesen har
gjennomført en høring på
nye regler for bruk av
sparkesykler. NHF har hatt
et godt samarbeid med
FFO, Blindeforbundet og
Pensjonistforbundet i
denne saken og det er stor
enighet i disse organisasjonene om hva vi ønsket å
stå for.
Våre tre hovedsynspunkt er at:
* Små elektriske kjøretøy
(i praksis hovedsakelig elsparkesykler) ikke skal tillatast
brukt på fortau.
* Dei skal ikke kunne parkeres
på fortau og andre områder
der gående har prioritet, unntatt på særskilt oppmerka
områder
* Kommunene må ha muligheter til sjøl å regulere bruk av
denne type kjøretøy.
Minner om at elektriske rullestoler ikke er inkludert i gruppa
«små elektriske kjøretøy». Et interessant punkt er at gangfart
ble definert som 5 km/t for
elektriske rullestoler, mens den
for elsparkesykler blir definert
som 6 km/t, en fart det blir
opplyst om at elsparkesyklister
14

knapt klarer å holde balansen i.
(Statens vegvesens YouTubearrangement om forslaget til
regulering av området, desember 2020)
Trondheim
Høringen ble også behandlet i
Trondheim kommune.
Sammen med Blindeforbundet
sendte vi inn krav til politikerne
om å støtte forbud mot bruk og
parkering på fortauene.
Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund erfarer at
sparkesykler gir store problemer for eldre og funksjonshemmede i Trondheim. Spesielt
gjelder dette bruk og parkering
av leide el-sparkesykler på fortau. Vi har etterlyst bedre regulering av disse, og høringen har
en god fremstilling. Det er skuffende å se at administrasjonen
innstiller på at det ikke bør innføres et generelt parkeringsforbud på fortau, og at små elektriske kjøretøy fortsatt må kunne brukes på fortau fordi det vil
være et for inngripende tiltak
med et generelt forbud.
Vi opplever bruken av disse
fremkomstmidlene som svært
inngripende for våre medlem-

mers mulighet til å bruke byrommet på en likestilt måte
som andre. I tillegg til faren for
ulykker både for brukere og
andre som bruker fortauet, ser
vi at parkering på fortau hindrer fremkommeligheten for
alle utsatte grupper som rullestolbrukere, blinde/svaksynte,
barnevogner og eldre, samt at
nødvendig infrastruktur som
varelevering, transport, avfallshåndtering og utrykningskjøretøy sikres nødvendig tilgang i
byen.
Ble ikke hørt
Ingen partier i formannskapet
ønsket å lytte til våre innvendinger og de vedtok i stedet enstemmig at det ikke bør innføres et generelt parkeringsforbud på fortau. «Et generelt parkeringsforbud på fortau vil redusere fleksibiliteten og redusere attraktiviteten i tilbudet.
Trondheim kommune mener at
små elektriske kjøretøy fortsatt
må kunne brukes på fortau fordi det vil være et for inngripende tiltak med et generelt forbud.»
Det er synd at ingen partier i
Trondheim tar våre varsler på
alvor.
TrønderNytt 1/2021

Hjelpemidler for
barn og voksne
- Krabbehjelpemidler
- Flytehjelpemidler
- Sparkesykkel
- Arbeidsstoler
- Løftestoler
- Rullestoler
- Støttestang
TrønderNytt 1/2021
Web: hepro.no

•

Nettbutikk: shop.hepro.no
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Velkommen til Midt-Norsk
Hjelpemiddelmesse
Tirsdag 1. juni kl. 10.00–18.00
Onsdag 2. juni kl. 09.00–16.00
Gratis parkering og inngang.
Åpen kafè under messa.

Norges Handikapforbund Trøndelag arrangerer Midt‐Norsk hjelpemiddelmesse
i Trondheim spektrum. Messen avholdes for niende gang og er blitt en viktig
møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter og tjenester.
Vi har ca 50 utstillere som vil vise frem nye og nyttige produkter.
I tillegg vil vi arrangere temaseminar om seksuell helse og velferdsteknologi.
Følg med på messen sin hjemmeside:

www.mn‐hjelpemiddelmesse.no
Midt‐Norsk Hjelpemiddelmesse er svært viktig for NHF Trøndelag. Her får vi satt fokus på
nødvendige hjelpemidler og en god hjelpemiddelformidling. I tillegg gir messa inntekter og
er en nyttig møteplass mellom medlemmer, fagfolk og hjelpemiddelleverandører.
Det er derfor viktig for oss at vi har så mange besøkende som mulig. Kom og besøk oss!
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M A LV I K

RISSA

TRONDHEIM

Pallin A/S
Svedalsvegen 16, 7563 Malvik
Verksted: Tungaveien 36, 7047 Trondheim

Tlf. 905 63 508
www.svanholmglass.no

MALVIK
KOMMUNE

Entreprenør
7100 Rissa

Tlf.: 918 39 848

www.byasentrevare.no

R ØDET
R O SMESTE
BYGGER

Torggata 2, 7550 Hommelvik

Tlf: 73 97 20 00

MELHUS

BYGGER DET MESTE

Hepsø
Maskinstasjon

SELBU

Brennav. 229, 7228 Kvål

Tlf. 72 85 22 08

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465

H-Bygg AS
Auto-N
7212 Korsvegen

Røset AS

TRIO EIENDOMSSERVICE AS
Vestre Rosten 78, 7075 Tiller
Tlf: 72 89 90 70

Flønesvegen 14, 7580 Selbu

Tlf. 918 77 057

SKAUN

Idrettsveien 2, 7072 Heimdal Tlf 72 89 43 00
prima@prima-as.no
www.prima-as.no

Tlf. 72 87 98 85

OPPDAL

Telefon 72 86 32 80

SHR BYGG AS Naustmælen 17, 7353 BØRSA

Søndre Industrivegen 13
7340 Oppdal
Tlf. 483 21 222
e-post: hans@shrbygg.no

ORKDAL
ORKDAL BILSKADE AS
KAROSSERI - LAKK - BILGLASS
Tlf. 90 19 66 66

TRONDHEIM

Fremstad & Rokseth AS
Tempeveien 15,7438 Trondheim
www.tempevvs.no

Vi er en totalleverandør av VVS-tjenester:
Serviceoppdrag • Sanitæranlegg
Varmeanlegg/Varmepumper • Sprinkler
Høytrykksspyling av avløpsrør med egen spylebil

ORKDAL BILSKADE AS
nardobil.no

Ringvålsvegen 22
7080 Heimdal

Tlf. 72 84 67 75

R Ø R L E G G E R M E S T E R E

Telefon: 72 89 81 11 - E-post: vvs@haraldsvvs.no

Tlf. 90 19 66 66 KAROSSERI - LAKK - BILGLASS

www.teamverksted.no

Tlf. 72 52 76 30
Epost: shop@retro.no
www.retro.no

Vi sikrer deg i høyden! Ta kontakt for gratis befaring.

Tlf. 907 01 500
E-post: post@aktivstillas.no
www.aktivstillas.no

Handelsbanken
Søndregt.14,
7407 Trondheim

Tlf. 73 83 30 00
trondheim@handelsbanken.no
www.handelsbanken.no
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UR PÅ ANNONSE - BORDUNDERLAG

elder: TRONDHEIM
t/okt

TRONDHEIM

ne Langørgen AS
: Jon Arne Langørgen
BESØKSADRESSE:
76 60
Hornebergveien 1,7038 Trondheim
nel@online.no

.20

KONTAKTINFO:
T: +47 73 82 40 10
mvtrondheim@modulvegger.no

TRONDHEIM
Markøren Reklame AS
Org.nr.: NO 914773709 MVA
Vår referanse: Nanett Mørk
Dir. tlf.: 90 20 31 51
E-post: nanett@markoren.no

Nr.: 15
www.heimdalbygg.no

TRONDHEIM
Idrettsveien 4, 7072 Heimdal
Telefon: 72 88 72 68
e-post: post@stenhuggeri.no
www.kj-stenhuggeri.no

r på Deres annonse på skrivebordsunderlag. Annonsøren er selv ansvarlig for at all
farger i annonsen er riktig. Vennligst kontroller og eventruelt korriger Deres annonse.

lsen
ig

post@trondheimsterminalen.no
Frist for denne korrekturen
er:

TELEFON: 913 07 777
Mandag 28. sept 2020
www.trondheimsterminalen.no

k

HITRA
Elektro Team AS
www.malersvenneriet.no

7240 Hitra, tlf. 930 91 200

ØRLAND
Fosna-Folket AS

7130 Brekstad, tlf. 72 51 57 00

L E VA N G E R

STEINKJER

STJØRDAL
Hell Catering AS

Kjøpmannsgata 36,
7500 Stjørdal

Bogaveien 7, 7725 Steinkjer
T: 74 17 07 20 • inntre.no

me AS | Olaf Helset vei 5, 0694 Oslo | Telefon 23 89 70 07 | E-post: post@markoren.no | www.markoren.no
Org.nr.: NO 914773709 MVA | Bankkonto: 1720 27 01396

VERDAL
Balders veg 1, 7725 Steinkjer
Tlf: 482 43 000
www.helseservice.as

NÆRØY

TrønderNytt 1/2021

Tlf. 454 48 172
hell-catering.no

Smålandsvegen 25, 7660 Vuku

Telefon: 74 07 51 30
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.02.21
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: torbendi@online.no

NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil: 957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no

NHF Flatanger
v/ Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862

NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

NHF Frosta
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793
E-post:janne58viktil@gmail.com
NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
NHF Grong
v/ Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post:
ann.mari.haugen@me.com
NHF Høylandet
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com
NHF i Leksvik
v/ Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no
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NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng
Stordalsvegen
7530 Meråker
Tlf: 452 85 442
E-post: stovek@ntebb.no
NHF Midtre Gauldal
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHF Mosvik
v/Aino Nyeng
Øverbygdvn. 140, 7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167
NHF Namsos
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no
NHF Nærøysund
v/ Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
naroy.kommune.no

NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com
NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: jma@orkdal-il.no
NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no
NHF Indre Fosen
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik
Hofstadbakkan 9
7194 Brandsfjord
Tlf: 418 03 767
E-post: sharsvik@online.no
NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingar@lien-selbu.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.02.21
NHF Skaun
v/Ann-Helen Skogly
Kjærringdalen 6, 7353 Børsa
Mob: 97 66 00 11
E-post: annhelen33@gmail.com

NHF Åfjord
v/Lise Sørheim
Furuhaugen 10, 7170 Åfjord
Mobil: 90 89 22 51
E-post: lisesorheim@gmail.com

NHF Steinkjer og omegn
v/Roy Staven
Ogndalsvegen 57 A
7716 STEINKJER
Mob: 91727730
e-post: roy.staven@ntebb.no

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720

NHF Trondheim
v/ Kristin Kvaal
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim
Mob: 90838709
Tlf: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no
NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469
E-post: odd.steinkjer@vktv.no
NHF Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no
NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post: mihegseth@gmail.com
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LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
LKB Trøndelag
v/ Marthe Haugan
Mob: 90768205
epost: trondelag@lkb.no
LFPS Trøndelag
v/Marit Berg Eldegard
Leinbakkan 83, 7089 HEIMDAL
Mob 93257522
E-post: eldegardm@gmail.com
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no
LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen,
7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg
@live.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com
NASPA i Trøndelag
v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no
HBF Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: trondelag@hbf.no
LFN Trøndelag
V/ NHF Trøndelag
Tlf: 72 900 720
NHFU Trøndelag
v/ Dannie Hermansen
Mob: 96 91 01 54
E-post: Dannie.guttie@gmail.com
NHF Ung Voksen
v/ Pia Synnøve Istad
Tlf: 98 08 12 11
E-post: piaistad@gmail.com
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KRYSSORD

Vinner forrige nummer:

Navn:..............................................................................................

Tor Erik Berbu, Stjørdal

Løsning sendes innen
Adresse:.......................................................................................... 20. april 2021 til:
NHF Trøndelag
Postnr/sted:....................................................................................
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Riktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Falkenborgveien
9, 7044NTrondheim
Trønder
ytt 1/2021
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BAKSIDE
		
		
		
		

Returadresse:
NHF Trøndelag
Falkenborgveien 9
7044 Trondheim

City lade, Haakon VIIs gate 9, 7041 Trondheim
Tlf: 400 01 290 • coopmidtnorge.no

Klart det er mulig!
Funksjonshemmet ungdom i Trøndelag kan ta fagutdanning.
Vil du lære et fag, trenger ikke din funksjonshemming å være noen hindring.
Forholdene kan legges til rette i lærebedriftene ved hjelp av offentlig tilskudd.
Ta kontakt – vi gir nærmere informasjon om mulighetene.
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Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for utdanning
fagopplaring@trondelagfylke.no
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